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1. Inledning  

”… det är en tuff värld, men det är himla kul. Jag tycker samtidigt och hoppas att man som 

programledare väljer att utnyttja sin position medan man tycker det är roligt och medan man 

har den. Att man ser till att man kan något mer så att man kan återgå till det när man, even-

tuellt vad man tycker, glamorösa dagarna, är över som egentligen består utav hårt arbete.” 

Gunilla Nilars, projektledare på Sveriges Television Nöjesredaktion, om yrket som program-

ledare i dagens TV. 

 

Programledaren i radio och TV leder inte bara program, utan är även frontfigur för program-

met. Sedan radio och TV startade har synen på hur programledare rekryteras förändrats 

mycket. Nutida programledare är ofta av olika karaktärer, de är kvinnor och män, unga och 

gamla och har olika dialekter och utseenden.  

 

Efter vår tidigare uppsats Public service- En studie av invånarnas kännedom och åsikt kring 

begreppet public service i Jönköping, anser vi det vara spännande att fortsätta undersöka  

radion och TV:s värld, men att välja ett för oss, nytt ämne och öka bredden av området till 

rikstäckande. Nu vill vi istället göra jämförelser mellan public service och kommersiella  

medier. Vår undersökning fokuserar på rekryteringen av programledare till underhållnings-

program inom radio och TV, public service jämfört med kommersiella kanaler. Vi kommer 

också att undersöka hur programledarna, inom underhållnings- och nöjesprogram, uppfattar 

sin yrkesroll i respektive medier och hur de själva har upplevt rekryteringen. 

 

Rekryteringsprocessen förändras, samtidigt har olika kanaler egna kriterier för programledare. 

Detta vill vi undersöka på djupet, genom att intervjua de rekryteringsansvariga för public  

service och kommersiell media. För att belysa verkligheten vill vi även intervjua aktuella  

programledare och få deras syn på yrkesrollen och rekryteringsprocessen.   

 

Kanalerna vi har valt är Sveriges Radio P3 och P4, Sveriges Television Nöjesredaktionen,  

Mix Megapol Stockholm och TV4. Dessa anser vi vara representativa för dagens mediemark-

nad inom public service och kommersiella medier. På samtliga kanaler har vi intervjuat  

rekryteringsansvariga; Tomas Granryd, Sveriges Radio P3, Gunilla Nilars, Sveriges Tele- 

vision Nöjesredaktionen, Petra Carling, Mix Megapol Stockholm och Åsa Sjöberg, TV4. Vi 

har även valt att intervjua en rekryterare som representerar produktionsbolag, Peter Lundin.  

 

I studien har vi också intervjuat programledare på ovanstående kanaler som arbetar med  

underhållningsprogram. Christer Lundberg Sveriges Radio P3, Carolina Norén Sveriges Radio 

P4, Fredrik Belfrage Sveriges Television, Frida Zetterström Sveriges Television, Madeleine 

Kihlman Mix Megapol Stockholm och Tilde de Paula TV4. 

 

Vi vill tacka samtliga för deras medverkan som har haft stor betydelse för vår studie. Vi vill 

också rikta ett varmt tack till Christina Bellander på TV4, som har varit en betydelsefull  

kontakt och stödjande hand. Uppsatsen skulle inte ha blivit fullständig utan vår handledare 

professor Lars-Åke Engblom vid Högskolan i Jönköping och Dan Ekström som har gjort sitt 

yttersta för att stödja oss och hjälpa oss med inspelningsutrustning. Sist men inte minst, riktar 

vi ett tack till familj och vänner för allt stöd och uppmuntran under uppsatsarbetet. 

 

Jönköping, december 2008  

 

Anna Stèen, Josefine Axelsson & Sara Svensson 
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2. Syfte 
___________________________________________________________________________ 

Härmed presenterar vi uppsatsens syfte och de problemformuleringar som ligger till grund 

för undersökningen och som sedan kommer att redovisas i turordning i diskussionskapitlet. 

___________________________________________________________________________ 

Uppsatsen syftar till att undersöka vad som kännetecknar programledarrollen för underhåll-

ningsprogram inom radio och TV, och att jämföra programledarrollen mellan public service- 

och kommersiella kanaler. Vi vill få en överblick över hur rekryteringsprocessen går till inom 

de olika kanalerna och deras kriterier vid val av programledare, samt diskutera kopplingen 

historiskt sett. Vi vill undersöka rekryteringen för rikstäckande underhållningsprogram då vi 

är intresserade av en nationell nivå. Syftet är även att se om det finns några utmärkande drag 

hos programledarna som arbetar inom underhållning, samt hur dessa upplever sina yrkesrol-

ler. Vi vill också undersöka programledarnas erfarenheter av rekryteringsprocessen. 

 

2.1 Problemformulering 
Uppsatsens frågeställning ser ut enligt följande: 

 Hur ser rekryteringsprocessen ut för programledare som arbetar med underhållnings-

program för radio och TV inom public service och i kommersiella kanaler? 

 Efter vilka kriterier väljs en programledare som ska arbeta med underhållnings-

program för radio och TV inom public service och i kommersiella kanaler? 

 Hur upplever programledare som arbetar med underhållning i radio och TV sin yrkes-

roll inom public service och i kommersiella kanaler? 

 Vilka erfarenheter har programledaren kring rekryteringsprocessen? 

 Vad utmärker en radio och TV- programledare i dagens medier inom underhållnings-

program? 
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3. Begreppsdefinition 
___________________________________________________________________________ 

Begreppsdefinitionen tar upp de vanligaste begreppen vi använder oss av i uppsatsen för att 

det inte skall uppstå missförstånd i resultat, analys och diskussionskapitlen. 

___________________________________________________________________________ 

Programledare: En yrkesperson som leder radio och TV-program. 

  

Journalist: Yrkesperson som har i uppgift att söka fram information för allmänheten. Arbetar 

ofta på tidning, TV eller radio. 

 

Hallåa: En person som presenterar kommande program i en kanal. 

 

Underhållning: Något som roar och ger en positiv känsla. 

 

Rekrytering: Anställande av personal. 

 

Rikstäckande kanal: TV-/ radiokanal med tittare och lyssnare över hela landet. 

 

Public service: Licensfinansierad TV och radio som skall verka i allmänhetens tjänst. 

 

Sveriges Radio: Public service radio, finansieras med TV-avgift. P1, P2, P3 och P4. 

 

Sveriges Television: Public service TV, finansieras med TV-avgift. SVT1, SVT2 och Utbild-

nings Radion. 

 

Kommersiell kanal: Radio- eller TV-kanal som är annonsfinansierad, och har vinstintresse. 

 

Mix Megapol: Kommersiell radiokanal med underhållningsprogram. 

 

TV4: Kommersiell TV-kanal med inslag av public service- karaktär. 

Varumärke: Programledarens värde för kanalen. 

Påannonsering: Kort presentation av kommande inslag. 

Avannonsering: Kort avslutning av tidigare inslag. 
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4. Medier 
__________________________________________________________________________ 

I uppsatsens fjärde kapitel redovisar vi en sammanfattning av de medier som vi kommer att 

undersöka i studien. Här har vi valt att presentera det relevanta för varje kanal för att läsa-

ren skall få förkunskaper om de berörda kanalerna. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Public service 

Public service är ett begrepp som brukar användas för TV- och radiokanaler i allmänhetens 

tjänst som har i uppgift att ge allmänheten ett brett utbud av kanaler och program med allt från 

nyheter och utbildning, till underhållning. Tanken är att alla människor oavsett kön, ålder, 

ursprung eller geografisk hemort skall kunna finna något värdefullt ur public services utbud. 

(www.sr.se
1
) Public service- bolagen Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges  

Utbildningsradio som ägs av en statlig förvaltningsstiftelse (www.sr.se
2
). Deras program-

utbud skall vara sakligt och objektivt. (www.radiotjanst.se
3
)  

 

Public service- bolagen finansieras av en TV-avgift som betalas av alla som har TV och/eller 

radio. Radiotjänst är företaget som samlar in avgiften. Det är ett dotterbolag till Sveriges 

Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio. Avgiften år 2008 var 2032 kr/ år, 

det vill säga 169 kr/månad. (www.radiotjanst.se
4
)  

 

4.1.1 Sveriges Radio 

Sveriges Radio har i uppgift att göra ett brett programutbud för radio som skall vara tillgäng-

ligt för alla. De program som produceras går att ta del av via radio, webben eller i bärbar  

radio. Företaget har en mångfaldspolicy som menar att alla medarbetare skall ha samma  

rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett deras personlighet, bakgrund, tro eller sexuell 

läggning. (www.sr.se
5
) Sveriges Radio kommer i framtiden att köpa in fler färdigproducerade 

program från produktionsbolag. Företaget har också som mål att spegla det mångkulturella 

Sverige i programmen. (www.sr.se
6
)  

 

4.1.2 Sveriges Television 

Sveriges Televisions program går att se via TV, webben eller i mobilen. Företaget värderar 

den anställda individens ambition och förmåga lika högt som fackkunskaper. Vid anställning 

söker de personer som vill utveckla public services framtid och teknik. Kompetensbehovet 

följer produktionen och förändras ständigt. Vid rekrytering av personal använder de  

rekryteringssystemet Easy Cruit, som finns på hemsidan och kan användas för både interna 

och externa sökande. Rekryteringsarbetet blir på så sätt mer professionellt och enkelt med 

registreringen av CV. De kombinerar ibland intervjuer med personprofiltest, eller andra tester 

beroende på tjänst. (www.svt.se
7
) 

 

4.2 Kommersiella medier 

Kommersiella medier utgörs av radio- och TV- företag som får intäkter via reklam och som 

har ett vinstintresse. 

 

4.2.1 Mix Megapol Stockholm 

Mix Megapol är en av Sveriges största radiokanaler och sänder i 25 städer. Målgruppen för 

kanalen är 25 till 45 år och enligt SBS Radio lyssnar över två miljoner svenskar på kanalen 

varje vecka. (www.sbsradio.com
8
) Kanalen drivs av SBS Radio som äger 33 radiostationer i 

Sverige. (www.sbsradio.com
9
)  

http://www.sr.se1/
http://www.sr.se2/
http://www.radiotjanst.se3/
http://www.sr.se5/
http://www.svt.se7/
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4.2.2 TV4 

Kanalen TV4 ingår i TV4-Gruppen och är en kommersiell reklamfinansierad TV-kanal som 

hade sin start 1990. TV4 är Sveriges största TV-kanal och har sitt säte i Stockholm men har 

även 16 lokala nyhetsstationer. Företagets affärsidé är att vara ledande mediebolag i  

Norden.(www.tv4.se
10

) TV4-Gruppen arbetar för att skapa en jämställd arbetsmiljö där alla 

har möjlighet att utveckla sin kompetens med hjälp av TV4-skolan. Företaget är positivt till att 

ta emot praktikanter som sedan skall kunna arbeta sig uppåt inom företaget. (www.tv4.se
11

)  

Företaget strävar efter ”ökad mångfald, jämställdhet, jämlikhet och miljömedvetenhet” internt 

och externt. (www.tv4.se
12

)  
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5. Bakgrund och tidigare forskning 
___________________________________________________________________________ 

I bakgrundskapitlet presenteras rekrytering av programledare genom tiderna, kriterier vid 

anställningssammanhang, samt hur rekryteringen ser ut idag. Dessa bakgrundsfakta anser vi 

vara nödvändig för att kunna genomföra undersökningen. 

___________________________________________________________________________ 

Vid valet av uppsatsämne upptäckte vi en viktig men outforskad yrkesroll inom medie-

produktion, programledaren inom radio och TV. En fråga som särskilt intresserade oss var hur 

en programledare rekryteras till sitt yrke. Vid närmare studier upptäckte vi intressanta aspek-

ter kring utvecklingen inom rekryteringsprocessen av programledaren. Historien sträcker sig 

ända från 1925, då radion startade sina sändningar. Vi har valt att studera rekryteringen av 

programledare från mediernas start och att fokusera på anställningsprocessen och kriterierna. 

Det har också varit intressant att fördjupa sig i olika teorier kring rekryteringsprocessen. 

 

5.1 Rekrytering av programledare genom tiderna 

5.1.1 Arbetsfördelning 1925-1953 

Public service- företagen Sveriges Radio och Sveriges Television har sin grund i Radiotjänst 

som startade år 1925. Första året hade företaget ett antal av 15 medarbetare vilket sedan  

nästan fördubblades vart femte år fram till 1945, då Radiotjänst bestod av 200  

medarbetare. På aktualitetsavdelningen var majoriteten män och det fanns en tydlig upp-

delning av mans- och kvinnosysslor. Detta ändrades 1938, då kvinnor började arbeta inom 

kansli och redaktion. (Engblom, 1998)  

På 1930-talet började hallåprov användas och har fortsatt att tillämpas. Detta har varit och är 

ett sätt som har brukats flitigt för att anställa hallåor och programledare inom radio och TV. 

Personer som har en hallåbakgrund, har senare gått över till andra verksamheter och går sedan 

att hitta som radions och televisionens programprofiler. Att vara hallåman eller hallåa var en 

vanlig start till att komma in i radiovärldens olika programredaktioner, speciellt på 1940-och 

50-talen. (Engblom, 1996)  

1953 bestod den programproducerande personalen av ett 30-tal medarbetare varav tre fjärde-

delar hade akademisk bakgrund och nästan en fjärdedel en musikalisk bakgrund. Det berodde 

på att musiken var det viktiga i programmen, medan Tidningarnas Telegrafbyrå skötte  

nyhetsrapporteringen. (Engblom, 1998) 

 

5.1.2 Anställningsprocessen historiskt 
År 1943 lades det fram ett betänkande om rekrytering. Det fanns då ingen utannonsering av 

tjänster, utan de flesta handplockades. Anställningsärenden bereddes av radiochefen och  

beslutades av styrelsen. Denna genomförde en omorganisation 1945, som omfattade frågor 

om anställningsvillkor, befordran och uppsägning. (Engblom, 1998) 

 

Under början av 1950-talet ändrade styrelsen anställningsrutinerna och beslutade enbart om 

anställning av fast personal. Resten av rekryteringen tog förvaltningsutskottet hand om.  

Någon planmässig rekrytering förekom inte före år 1955. Därefter anställdes fler inom  

nyupprättade poster som skulle utveckla det nya mediet, televisionen. Så småningom blev det 

mer vanligt att annonsera ut tjänster och att intervjua sökande före anställningsbeslut, men 

samtidigt förekom det handplockning av nya medarbetare. (Engblom, 1998) 
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Under de första decennierna handplockades många medarbetare till radion. Därefter blev det 

vanligt att även utannonsera tjänster i pressen, som senare ledde till hallåprov. Dessa prov 

innebar inte bara röstprov, utan även allmänbildning och språkkunskaper kunde bedömas. 

Proven avlyssnades av en jury, där representanter från de olika avdelningarna inom radion 

fanns, samt språknämnden och äldre radiotjänstemän. Många av dem som anställdes vid  

hallåproven, fick senare övergå till andra produktioner inom Radiotjänst. År 1944 bröt  

kvinnorna fram som hallåor. Det blev en tjänstgöring som programarbetare/presentatör. 

(Engblom, 1998) 

 

Redan i början av 1930-talet skapades diskussioner kring språket och dialekter i riksradion. 

Det fanns ingen plats för hallåmän med avvikelser från rikssvenskan, som då talades främst i 

Mälarlandskapen. (ibid.) 

 

5.1.3 Televisionen startar 
Förberedelserna för det nya mediet, televisionen, började ta fart år 1952. Televisions-

utredningens betänkande 1954 tar upp vissa rekryteringsfrågor, men enbart för distrikts- och 

frilansproduktionen. Från televisionens uppkomst, har utvecklingen av radio och televisionen 

expanderat oavbrutet. Personalstyrkan ökade och uppgick till 200 nyanställda per år. Sveriges 

Radios rekryteringsprocess var då ofta offentligt diskuterad, eftersom programföretaget  

genom sin monopolställning hade en nyckelställning i opinionsbildningen. (Engblom, 1998) 

 

Inom televisionen genomfördes hallåprov vid rekrytering av programledare. Uttagningarna 

började 1957 och blev ett omtalat diskussionsämne i medievärlden. Kritik framfördes mot att 

utseendet var en viktig egenskap hos kvinnliga hallåor. I handlingar från 1950-talet finns  

omdömen gällande utseendet, exempelvis: halvsöt, smal mun, hårburr och fågelansikte. Även 

rösten noterades med åsikter som: nasal, skånska, överartikulerad och knarrig. (ibid.) 

 

5.1.4 Anställningsstopp och lagar 
Radio- och TV- verksamheten expanderade under 1960- och 1970-talet. Detta gjorde att  

personalstyrkan åter fördubblades. Företagsledningen införde dock ett anställningsstopp under 

hösten 1970 av ekonomiska skäl, samtidigt skulle en ny utredning kring företaget göras, för 

att nå en höjd effektivitet och produktivitet. (Engblom, 1998) 

 

När TV2 startade 1969, var rekryteringen av programmedarbetare en väl kontrollerad process, 

där urval skedde systematiskt och stegvis. De började med pappersmeriter, sedan tester och 

slutligen intervjuer. Företaget såg dock till att ha möjligheten att kunna gallra bort och  

förflytta olämpliga anställda i efterhand. (ibid.) I och med detta förändrades kriterier för  

programledare. Nu var det istället omdömesgrad, skaparanda, organisationsförmåga, bildning 

och driv som var de viktigaste punkterna. Det var dock fortfarande akademiker som  

dominerade inom radio- och TV- yrket. (Engblom, 2001) 

 

Under början av 1980-talet dominerades rekryteringen av chefstillsättningar. Frågan gällde 

ofta om det skulle vara interna eller externa kandidater och hur annonseringen skulle ske. I 

flera fall diskuterades det kring hur medbestämmandelagen § 2 (MBL) skulle tillämpas. En 

annan fråga som bland annat drevs av styrelseledamoten Anders Björck på Sveriges Radio var 

kravet på externrekrytering till chefsposterna, något som var ovanligt vid denna tid.  

(Engblom, 1998) 
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”Om man efter många års försök tvingas konstatera att det inte är möjligt att externrekrytera 

är detta en allvarlig tankeställare för företagets framtid.” (Anders Björck, styrelseledamot i 

Sveriges Radio. Engblom, 1998:184) 

 

Riksradions personaldirektör, Christer Frey, skrev i en promemoria 1981, att den erfarenhet 

och kunskap som krävs av en chef endast finns inom branschen och att det därför var svårt att 

hitta externa kandidater. (Engblom, 1998) 

 

Under 1980- och 1990-talet ökade rekryteringen då programverksamheten ytterligare växte. 

Detta bidrog till att ett nytt anställningsavtal ordnades 1993 i samband med att Sveriges  

Radios koncerngemensamma regler avskaffades. Anställningsavtalet visade tydligt hur de nya 

förutsättningarna för rekrytering såg ut inom public service- verksamheten. (ibid.) 
 
När TV3 startades i London valde Jan Stenbeck att inte anställa tidigare medarbetare från  

public service. Han ville ha ett företag långt ifrån den svenska TV-miljön och traditionen. För 

att få ett nytänk i företaget, rekryterades unga medarbetare. (Engblom och Wormbs, 2007) 

 

I en promemoria om 1990-talets personalpolitik inom Sveriges Television betonades vikten av 

att behålla den yngre arbetskraften samtidigt som man var angelägen att behålla medarbetare 

med utbildning och kunskap för att konkurrera med andra TV-kanaler och produktionsbolag. 

Konkurrensen om programmedarbetare tilltog i början av 1990-talet, då de kommersiella  

radio- och TV- kanalerna började sända. Många av Sveriges Radios medarbetare var attraktiva 

för de nya kanalerna. (Engblom, 1998) 

 

1996 ordnade Kinnevik-kanalen, TV6, en tävling om rekrytering. Den som vann fick tre  

månaders provanställning för att presentera program. Det var många som fick upp ögonen för 

detta och kanalen fick in 600 sökande där närmare 150 personer blev utvalda för att granskas i 

en andra omgång. TV6 ”ideal-programledare” var en ung kvinna utan utbildning, hon skulle 

komma från Stockholm och ha ambition att lyckas genomföra sina drömmar och synas.  

Sveriges Television tog efter detta men de satsade mer på utbildning och erfarenhet inom  

media i sitt urval. Det var helt klart storstadsbor som dominerade i detta yrke. (Engblom, 

2000) 

 

”Det effektivaste sättet för den som vill bli anställd på radio-tv är att visa upp vad man kan 

under ett tillfälligt engagemang. Men det förutsätter att man redan fått in en fot, till exempel 

genom att praktisera under en utbildning.” (Engblom, 2000: vol. 3)  

 

I Svenska journalister, ett grupporträtt av Lennart Weibull visar på tre vågor av rekryteringen 

av journalister inom radio och TV. Första omkring 1970, en andra vid 1970-talets slut och en 

tredje i mitten av 1980-talet. Här går det att se ett samband mellan medieutvecklingens toppar 

och rekrytering av personal, till exempel då den andra TV-kanalen startades 1969. (Weibull, 

1991) 
 
Vid millennieskiftet sker den fjärde vågen då det finns tendenser till en ökad rekrytering av 

invandrare, en grupp vars representation tidigare var näst intill obefintlig. Denna utveckling 

liknar jämställdhetsarbetet på 1980-talet då det gjordes viktiga ställningstaganden för att jäm-

ställa könsfördelningen. Inför 2000-talet ville företagen att de anställda skulle vara en bred 

grupp och med olika bakgrund. (Engblom, 1998) 
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5.2 Kriterier vid anställningssammanhang 

I alla rekryteringsprocesser finns det olika kriterier som skall uppfyllas av de sökande. På 

1930-talet innebar hallåprov för radio att den sökande skulle bland annat kunna tre språk,  

prata ”rikssvenska” och vara man. Först på 1940-talet blev det vanligt att kvinnor rekryterades 

till programverksamheten. I efterhand går det att se en tendens vid urvalet, det var mestadels 

studerande män från Stockholmstrakten som rekryterades. (Engblom, 2000) Nedan följer de 

kriterier som har varit angelägna vid rekrytering av programledare sedan radio och TV:s start. 

 

5.2.1 Utseendet 
Utseendets betydelse har varit ytterligare ett omdiskuterat kriterium vid anställning av  

programledare. I Grotanders (2007) c-uppsats tas det upp att rekryteraren eller arbetsgivaren 

ofta låter sina personliga åsikter styra vid anställning. Hon visar att rekryterare ofta har  

fördomar mot personen som söker ett jobb. Att de enkelt använder uttrycket ”personlig  

lämplighet” som grund för anställning som skäl för neka någon med ”fel” yttre. Sverige har 

lagstiftning om diskriminering vid anställning, där det dock inte nämns något om utseende 

vilket motiveras med att skönhet är en subjektiv benämning, som det inte går att lagstifta om.  

Grotanders studie visar dock att utseendet har relevans vid anställning av personal, mer  

betydelsefullt i vissa branscher så som servicejobb, PR, television och andra yrken med  

interaktion. 

 

Resultatet visar också att en individ som har ett finare yttre har det lättare vid rekrytering av 

tjänst, då ett bra utseende är synonymt med goda egenskaper. Dock påpekas det att det  

viktigaste vid en anställning var att personerna var uppklädda och rena, och att de såg  

representativa ut. (Grotander, 2007). 

 

Att det finns höga krav på de anställdas utseende kan bero på de omfördelade yrkes-

kategorierna, då personlig kontakt med kunder ökar samtidigt som industriarbeten minskar. 

Personalen är en produkt som visas utåt och marknadsför företaget enligt Grotanders studie. 

Hon menar också att kvinnor inte får vara för attraktiva då de anses tappa trovärdighet i sitt 

arbete och anses vara inkompetenta. Studien visar också att en alltför attraktiv person kan 

upplevas som ”tillgjord” och egoistisk. Flera av dem som intervjuades i studien menade att de 

inte ville anställa överviktiga personer eftersom det tyder på bristande karaktär och lägre  

presterande. Alla deltagare i studien menade att de som rekryterare och företagare helst ville 

vara fria i sina val av anställning och att de var emot lagar som innefattar diskriminering kring 

anställningar. (ibid.) 

 

Enligt en studie utförd av TV6, 1996, ska en ”typ- person” för programledarrollen vara en ung 

kvinna från Stockholm, utan någon medie-, journalist-, eller akademisk utbildning. Hon har 

ett intresse för mediebranschen och en vilja att synas. En jämförande studie för Sveriges  

Television visar att en ”typ- person” ska vara en kvinna eller man, något äldre än på TV6. 

Han/hon kommer från en storstad, har ganska ofta medie- eller journalistutbildning och även 

erfarenheter kring medier. Denne söker sig till rollen som programledare av samhällsintresse 

och vilja att synas. (Engblom, 1998) 

 

”Radioutseende” eller radioröst, är ett känt begrepp inom radiovärlden. Det menas att den som 

talar i radio inte behöver se bra ut, detta är dock fel skriver Janet Trewin (2003). Hon förklarar 

att utseendet har betydelse för hur rösten framställs och hur programledaren blir uppfattad. Att 

det dessutom är vanligt med gäster som kommer till studion och att de ska känna sig  
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välkomna. Vid TV-sändning är det ännu viktigare att se trevlig och vårdad ut vilket säger sig 

självt. Överlag är det dock viktigt att programledaren klär sig efter programmets image för att 

uppnå det största förtroendet från tittarna. 

 

5.2.2 Röst/dialekt 
En programledares röst är viktig och unik. Personen skall få lyssnare och tittare att vilja  

engagera sig i programmet och då är det mindre bra att ha en hög, pipig eller rosslig röst som 

kan upplevas som ett störande moment. Dialekten är personlig men skall vara lättförstådd så 

att ingen missuppfattar budskapet i programmet. Rösten är dock viktigast i radio då det är det 

enda sinnet lyssnarna kan uppfatta, med undantag för radioshower som sänds på TV. (Trewin, 

2003) 

 

Enligt Handagard (2003) krävs det att den som talar i media har en naturlig röst och att  

lyssnare kan dela in programledare i två grupper. En grupp för de som har en fin röst, och en 

för övriga. Handagard menar att en god röst är trovärdig och att det är lyssnaren som bestäm-

mer detta. Några kriterier för att rösten skall låta trovärdig är att den skall vara levande, men 

tydlig och med energirik betoning.  

 

5.2.3 Personlighet 
Programledare är ett av yrkena där personlighet är ett viktigt kriterium. Med personlighet  

menar Lars Prien, egenskaper som förstärker den sökandes talang, gener och intressen, det vill 

säga det unika i varje individ. Programledarens personlighet kan betyda mycket för ett 

 programs helhetsintryck och det görs därför noga bedömningar vid rekrytering av program-

ledare. (Prien, 1992) 

 

Vid personlighetsbedömning går det att utgå ifrån fem olika personlighetsfaktorer. Enligt  

Prien består dessa fem av utåtvändhet, emotionell stabilitet, sociabilitet, pålitlighet och  

öppenhet för erfarenheter. Med utåtvändhet menas att en person är social och tycker om att 

umgås med människor och emotionell stabilitet innebär att personen är känslomässigt stark 

och har en säkerhet i sig själv. Sociabilitet påminner om den utåtvända personen, men är mer 

flexibel och pålitlig. En annan viktig faktor är pålitlighet, då Prien menar att personen är  

noggrann och motiverad i sitt arbete. En arbetssökande som är öppen för erfarenheter, har 

nyfikenhet av att testa och se nya saker. Personen vill ständigt uppleva nya erfarenheter och 

lära sig ny kunskap. (Prien, 1992) 

 

5.2.4 Utbildning 
Enligt en undersökning som presenteras i Svenska journalister, ett grupporträtt har journalis-

ter inom Sveriges Television längst och bredast erfarenhet inom mediebranschen. Den visar 

också att riksradion har erfarna journalister, de flesta enbart i radiobranschen. Behöver pro-

gramledare vara journalist? I ovanstående studie visas journalistkårens yrkesfördelning.  

Studien gjordes vid Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs  

Universitet 1989 och visar att tre procent av 851 tillfrågade journalister arbetade som  

programledare. Befattningskategorierna som fanns med i undersökningen var  

arbetsledare, reporter, redigerare, ledarskribent/kommentator, korrekturläsare, fotograf,  

producent och programledare, samt övrigt. Av de tillfrågade var 548 män och 290 kvinnor. 

Lika stor andel, tre procent av männen och tre procent av kvinnorna återfanns inom program-

ledaryrket. (Weibull, 1991) 

 

Uppfattningen om journalister som ”vänstervridna” uppkom under 1970-talet. Den synen 

finns än idag, att journalister är radikala, men uppfattningen är på väg att suddas ut.  
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Uppfattningen är dock inte helt utan grund då 60 procent av de svenska journalisterna 1999 

angav att de röstar på vänsterparitet eller socialdemokraterna. Samtidigt håller journalisternas 

genre på att förändras då sport och nöje blivit allt viktigare. I början av 1900-talet fanns det 

inte plats för nöjesjournalistik i medierna. Det förändrades dock under 1980-talet då bland 

annat kvällstidningarna ökade sin nöjesbevakning och efterfrågan blev större genom att  

utbudet av film, musik, TV och video ökade. (Hadenius, Weibull, 2005) 

 

5.2.5 Kön 

I radio och TV- historien kan vi se att det har varit fler män än kvinnor som har arbetat inom 

nyheter, underhållning, fakta och kulturprogram. Andelen kvinnor är dock något högre inom 

kommersiella kanaler. 

 

Nöjes- och underhållningsprogram domineras än idag av manliga programledare både inom 

public service- och kommersiell- TV. I Abrahamsson (1999) kan vi se att antalet kvinnor ökar 

i programledaryrket. Orsaken till detta tror hon är att stil och blickfång spelar större roll då det 

kvinnliga utseendet är en viktig resurs i en konkurrenssituation. I radiolagen finns det en 

punkt om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga programledare som inte uppnåtts år1999. 

1992 gick Sveriges Television igenom programutbudet för att komma fram till att det inte 

fanns någon balans i programledarrollerna. Ett sätt som då blev populärt för att minska gapet 

mellan manliga och kvinnliga programledare, var att dela på rollen och ha både en manlig och 

en kvinnlig profil som ledde programmet.   

 

TV4 hade från början målet att bli en kommersiell kanal med kvalité och en ny populär form 

för att även locka unga tittare. I boken Radio och TV efter monopolet. En kamp om politik, 

pengar, publik och teknik, skriver Engblom och Wormbs om hur bland annat kanalens hallåor 

rekryterades. (Engblom och Wormbs, 2007) 

 

” … snygga, duktiga, intelligenta tjejer, för att skilja kanalen från de demokratiska idealen 

som fanns på SVT. De var ingen som försökte hymla med det, intygade kanalens program-

direktör Lars Weiss.” (Engblom och Wormbs, 2007: 158-159) 

 

5.3 Rekrytering av programledare idag 
En stor del av rekryteringen av programledare i etermedievärlden sker genom annonsering i 

journalisternas fackorgan. Nutidens annonsering är mer specificerad än tidigare. Utöver  

vanligt CV, krävs ofta röstprov eller videoinspelning där tyngdpunkten är framställnings-

förmågan. Lars-Åke Engblom skriver i JMG- granskaren att det är en fördel med kontakter 

inom TV- och radiobranschen men att det på senare tid är viktigare kriterier som krävs. Det 

kan dock vara en fördel med ett känt efternamn eller bekant inom företaget för att rekryteraren 

skall anta den sökande. (Engblom, 2000)  

 

Trewin (2003) skriver om hur viktigt det är att använda sina kontakter. Hon menar att en  

programledare bör ta alla korttidsarbeten och utnyttja dessa för att ta sig uppåt i företaget. 

Alla kontakter är viktiga och kan även leda till sidospår av den tänkta karriären.  

Rekryteringen sker även genom handplockning, tester och tillfälliga engagemang. Det är med 

andra ord en blandning av öppen och sluten rekrytering. (Engblom, 1998)    

 

I dagens situation är många programledare frilansare och vandrar mellan kanaler och program 

utefter efterfrågan på arbete. Kommersiella TV-kanaler köper in program från produktions-

bolag. Sveriges Television gör detsamma, dock inte lika frekvent. Engblom och Wormbs 

(2007) visar att de renodlade kommersiella kanalerna TV3 och Kanal5, köper in program från 
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USA som uppgår till tre fjärdedelar av produktionen. TV4 har valt att istället köpa in hälften 

medan Sveriges Television, endast en fjärdedel. 

 

Vid rekrytering av programledare till ett specifikt program kan både produktionsbolaget eller 

kanalen välja ut en lämplig programledare. Det finns även de som ständigt har arbetat för 

samma kanal och har blivit en profil, ett varumärke som är värdefullt för kanalen. Exempel på 

detta är Ingvar Oldsberg som är känd programledare i Sveriges Television, för bland annat På 

spåret. (Engblom och Wormbs, 2007) 

 

Under monopoltiden tävlade kanalerna om personal och medverkande till de olika produktio-

nerna. De sevärda och populära programmedarbetarna, artister och frilansare, fick enormt 

gage för att välja deras kanal. Anledningen till detta var att personerna i fråga var kanalens 

ansikte utåt och höjde programmets värde. Idag är dock många frilansare trogna sin kanal. Ett 

undantag i modern produktion är Peter Jihde som först arbetade på TV4, gick över till  

Sveriges Television för att sedan bli köpt av TV4 igen som troligen kunde ge honom bättre 

förutsättningar. (ibid.) 

Furhammar (2006) skriver om den nya kändiskulturen som dagens television är beroende av 

för överlevnad, en levnadsstil där bland annat programledare ingår. För att ingå i kulturen 

bland kändisarna behövs det inga speciella kunskaper, enbart agerande i TV-rutan. Det som 

utvecklade kulturen i sig, var den nya formen av program, talkshowen där kända och okända 

personer fick svara på ”sängkammarfrågor” och liknande, som gjorde tittarna engagerade och 

intresserade. Detta har bidragit till att allt fler vill vara kändisar och välja en yrkesroll som till 

exempel programledare. Furhammar beskiver stjärnstatusen enligt följande: 

 

”Det moderna västerländska samhället har utvecklat en omättlig aptit på att vara synlig, 

 efterfrågad, omtalad, betraktad, åtråvärd, begärlig. Det hägrande kändisskapet ter sig i den 

samhällsatmosfären som den yppersta och mest eftersträvansvärda formen av behovs-

tillfredsställelse.” (Furhammar, 2006: 150) 

 

Något annat många förknippar med kändisskapet är: 

 

” … särskilda privilegier och eftersträvansvärda favörer. Den som räknas dit hör till den  

exklusiva elit som har förmånen att bli bjuden på nöjesvärldens fester och premiärer.” 

 (Furhammar, 2006: 153) 

 

Furhammar (2006) förklarar att kändisskapet bygger på exhibitionism och psykologisk  

betingning som innebär ett behag av självbespegling. Han menar därför att söktrycket på  

medieutbildningar, främst gymnasiala, har ökat på grund av längtan efter kändisskap. Intresset 

för dokusåpa och talangtävlingar har också ökat där många unga är beredda på att ge allt för 

att vara med i konkurrensen om uppmärksamhet. Konkurrensen om till exempel program- 

ledaruppdrag är stor och det syns tydligt vid rekryteringen. Det finns dock även andra arenor 

för en känd programledare att söka sig till, till exempel reklam, mellan de olika program 

uppdragen.  
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6. Teoretisk översikt 
___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel överblickar de teorier som berör uppsatsämnet och dess modeller. Vi har valt 

tre teoretiska modeller och en teoretisk tanke som vidrör uppsatsens problemformulering på 

olika sätt, men som kompletterar varandra i slutprodukten. 

___________________________________________________________________________ 

Den teoretiska grunden i uppsatsen bygger dels på olika rekryteringsvägar, processen och 

urvalet vid rekrytering av programledare samt på den franske sociologen Pierre Bourdieus 

idéer om kulturellt kapital. 

 

6.1 Rekryteringsvägar 

Genom tiderna har rekrytering av programledare genomförts på i huvudsak fyra olika sätt 

enligt Engblom (1998). Det har även funnits en kombination av dessa. Modellen av de olika 

rekryteringssätten visar att processen kan vara sluten och/eller öppen, det vill säga att sluten 

innebär en typ av intern rekrytering där handplockning och tillfälliga engagemang ingår.  

Öppen rekrytering utgår ifrån ett externt synsätt där annonsering och/eller tester är en del av 

processen. 

 

   Rekryteringssätt   

Slag av medarbetare Sluten rekrytering 
 
Öppen rekrytering 

  
 

  

Specialmedarbetare Handplockning Tester 

experter 
 

  

  
 

  

Allmänreportrar Tillfälliga engagemang Annonsering 

producenter 

 
  

      

                         Tablå 6.1, Radio- och TV-folket. Engblom, 1998 (s.218 ) 

 

Handplockning är en sluten rekryteringsform och innebär att det noga görs ett strategiskt val 

av vilken person som är mest lämplig för anställningen beroende på olika kriterier. En annan 

form av sluten rekrytering är tillfälliga engagemang. Med detta menas exempelvis  

praktikanter och andra medarbetare som arbetar sig in i företaget. Dessa har goda möjligheter 

att bli anställda då de visar upp ett starkt engagemang och det är ett viktigt kriterium vid  

anställning. (ibid.) 

 

Vid öppen rekrytering är tester det vanligaste för programledare. Det kan innebära hallåprov 

där alla får söka och testets resultat visar vem som skall anställas. Annonsering är dock det 

vanligaste rekryteringstestet vid den öppna rekryteringen. Rekryteraren kombinerar ofta de 

olika stegen och börjar till exempel med annonsering och genomför sedan tester på de utvalda 

från annonserna. (ibid.) 
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6.2 Rekryteringsprocessen 

6.2.1 Rekrytering och bedömning 

Vid rekrytering av personal är ambitionen att hitta en person som når upp till arbetets krav, att 

personen är kompetent, har motivation och intresse, samt passar in i organisationens miljö. 

Grundregeln är med andra ord att rekryteraren skall anställa kompetent personal som vill  

utvecklas som medarbetare. Vid förening av de tre faktorerna, nås effektiv prestation.  

(Prien, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figur 6.2.1, Att nå effektiva arbetsprestationer. Prien, 1992 (s.23) 

 
 
6.2.2 Urval 
För att underlätta arbetet och kontinuiteten vid rekrytering, använder sig rekryteraren av en 

modell. En vanlig prognosmodell ställer upp faktorer som visar lämplighet och olämplighet av 

kvalificerad personal. Priens (1992) modell visar ett synsätt som baseras på längd- och 

tvärsnittsanalys. Rekryteraren har då chansen att få upplysningar om den sökandes bakgrund 

och egenskaper med mera. 

 

Längdsnittsanalysen är vågrät och visar den sökandes erfarenheter och kunskaper fram till 

rekryteringstillfället. Den visar upplysningar om uppväxt, tidigare utbildningar och arbeten. 

Tvärsnittsanalysen går lodrät och beskriver den sökandes personlighet, begåvning, samt 

ambition och intresse. Det går även att addera eller subtrahera termer så att modellen passar in 

på den befintliga yrkesrollen. Det gemensamma tvärsnittet visar sedan en prognos på hur den 

sökande kommer att klara sin yrkesroll och hur lämplig personen i fråga är. (ibid.) Se figur 

6.2.2 nedan. 
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Figur 6.2.2 Bedömningar vid urval. Prien, 1992 (s.46) 

 
6.3 Bourdieus kulturella kapital 
Med kulturellt kapital menar Bourdieu dels ordens betydelse, att det är rikt av kultur, konst 

och musik och dels ett kapital i form av kunskap och ståndpunkter. Det är inte fråga om att 

äga något som ordet kapital betyder och att det går att förbruka, utan han ser begreppet  

kulturellt kapital som en metafor, ett bildligt kapital. Konsten och förhållningssätten som en 

god programledare använder, är ett unikt kulturellt kapital på samma sätt som att en ekonomi-

chef har en annan utbildning och struktur i kunskapen och därför har ett annat kulturellt  

kapital. (Carle, 1995)  

 

Enligt Dalins (1996) uppsats är det kulturella kapitalet idag ett vanligt kriterium vid  

rekrytering av ny personal och detta är användbart vid sammansättningen av olika grupper 

och yrkesroller. Som ytterligare ett kriterium tar Bourdieu upp könstillhörighet. Dessa  

kriterier är underförstådda och sker i många fall inofficiellt, dock har det stor betydelse i  

rekryteringsfall för olika yrken. 

 

Sammanfattningsvis berör uppsatsen dessa fyra teorier som sedan återkommer i diskussions-

kapitlet. Där visar vi på hur dessa kan tillämpas till vår undersökning och sammankopplas 

med det resultat vi har fått. 

 

 

 

Uppväxt Skola Utbildning Arbete Arbete Född 

Ambition 

Intresse 

 

Individen 

Personlighet 

Begåvning 

Tvärsnittsanalys 
Längdsnittsanalys 

Prognos 
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7. Metod 
___________________________________________________________________________ 
 

Metodkapitlet innehåller de metoder vi har valt för att genomföra uppsatsen, samt det urval 

och avgränsningar som vi skall göra. Kapitlet tar även upp studiens kritiska aspekter. 

___________________________________________________________________________ 

Utifrån uppsatsens syfte har vi valt att arbeta hermeneutiskt, kvalitativt. Vi vill ta reda på de 

olika kriterierna och skillnaderna för programledare som arbetar med underhållningsprogram 

för radio och TV inom public service och kommersiella kanaler. Vi vill undersöka detta på en 

djupare nivå och har därför valt att göra kvalitativa intervjuer med dem som arbetar med  

rekrytering inom de olika kanalerna. För att nå ytterligare förståelse har vi även valt att  

intervjua programledare för att få reda på hur de upplever sin yrkesroll och rekryterings-

processen. 

 

7.1 Disposition av arbetet 
7.1.1 Modell för uppsatsarbetet 
För att strukturera uppsatsens arbete har vi valt att arbeta efter en egen, framtagen modell som 

skall tydliggöra upplägget och som skall göra det lätt för läsaren att följa vår tankegång med 

utgångspunkt från syftet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bakgrund kring rekryteringsprocessen av programledare inom  

public service och kommersiella kanaler. 

 

HISTORIA 

Beskrivning av rekrytering, bedömning och urval. TEORI 

METOD   
Utifrån den teoretiska utgångspunkten genomföra 

kvalitativa intervjuer. 

EMPIRI 
Rekryteringsprocessen och kriterierna för 

programledare. Hur upplever program-

ledare sin yrkesroll och processen? 

DJUP En jämförelse av 

rekrytering, kriteri-

er, programledar-

rollen, samt deras 

åsikter kring rekry-

tering. 
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7.2 Urval 
7.2.1 Val av kanaler och avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa uppsatsen till Sveriges Radio och Sveriges Television inom public 

service. Vi har gjort ett medvetet val då vi utesluter de lokala stationerna och deras  

produktion, för att istället fokusera på nationell nivå då denna intresserar oss. 
 
I den kommersiella sfären har vi valt kanaler utifrån storlek och popularitet. Den största 

kommersiella kanalen är TV4. Det bör påpekas att den har liknande ambitioner som public 

service- kanalerna och har ett eget avtal med staten. (Abrahamsson, 1999) Vi anser dock att 

produktionen och valet av programledare bygger på en kommersiell grund och därmed går att 

motivera som en kommersiell kanal i denna undersökning. Mix Megapol representerar den 

kommersiella radiosektorn. 

 

7.2.2 Personliga intervjuer 

Vår ambition var att få till stånd intervjuer med rekryterare från varje kanal, liksom med minst 

en programledare för att kunna jämföra de olika kanalerna.  Urvalet skedde genom ”snöbolls-

effekten”. Detta innebar att vi bokade intervjuer efter hand som vi kom i kontakt med de olika 

företagen och att vi därför till exempel intervjuade två respondenter från Sveriges Radio. 
 
Vid valet av respondenter utnyttjade vi våra befintliga kontakter. Vi tog dessutom kontakt 

med varje station och frågade efter lämpliga respondenter. Vi var medvetna om att det kunde 

bli svårt att få kontakt med berörda personer och därför var vi ute i god tid, eftersom vi hade 

begränsade resurser. 

 

7.2.3 Respondenter 

Följande TV- och radiomedarbetare med rekryteringsuppgifter ställde sig positiva till att låta 

sig intervjuas: 

 Tomas Granryd, redaktionschef på Sveriges Radio P3 i Stockholm. Hans ansvars-

område är de produktioner som görs för P3 och P1 i viss mån, liksom rekryteringarna 

till detta. Granryd har tidigare arbetat på den kommersiella stationen Z-Radio, som 

programledare på TV4 och för Radio Stockholm. 

 

 Gunilla Nilars, projektledare på Sveriges Televisions nöjesredaktion. Nilars har arbetat 

där sedan 1966. Hon har jobbat med olika funktioner och program dock mest inom  

nöjesvärlden. Nilars har arbetat som scripta, bildproducent, haft chefspost och varit 

projektledare för olika program. Hon har också tagit fram och utvecklat många  

program som Måndagsbörsen, Söndagsöppet, Det kommer mera och Melodifestivalen. 

Hon har gjort det mesta som producent och projektledare inom nöjesgenren.  

 

 Petra Carling, personalchef på Mix Megapol Stockholm som ägs av SBS-Radio.  

Tidigare arbetade hon på radiokanalen NRJ. 

 

 Åsa Sjöberg, programdirektör för allmän-TV på TV4 inom TV4-gruppen med ansvar 

för TV4 och TV4+. Sjöberg arbetar med att föreslå och rekrytera programledare till 

TV4:s produktioner.  

 

 Peter Lundin som under cirka 40 år arbetat som TV-producent inom nöjesgenren. Han 

har också bland annat arbetat som manager för artister och med turnéer, dokumentärer 

och stora publika TV- evenemang. Under sin långa karriär har han grundat Svenska 
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Idrottsgalan som han fortfarande producerar och år 2000 producerade Lundin också 

Eurovision Song Contest i Globen. Han har också varit verksam i STRIX-koncernen 

som är ett av Sveriges största produktionsbolag. Idag har han ett eget produktionsbo-

lag, Peter Lundin Media AB. 

 

Följande programledare ställde sig till förfogande för intervju: 

 Christer Lundberg, journalist och programledare för radioprogrammet Christer i P3 

sedan sex år tillbaka. Innan dess arbetade han som programledare för programmet 

Frank. 

 

 Carolina Norén, journalist och programledare på Sveriges Radio sedan 1989. Började 

sin karriär på Radio Stockholm, arbetar idag som programledare för Svensktoppen och 

Melodifestivalen i radio. Skall även sända ett nytt program, Knattetimmen i P4Riks 

som startar i januari 2009. 

 

 Fredrik Belfrage, journalist i grunden som driver Pratmakar´n AB där han tar uppdrag 

som intervjuare, programledare, moderator, debattledare, speaker och inom TV- och 

videoproduktion. Belfrage har arbetat inom både public service och kommersiella  

medier. Vi har valt att ha honom som programledarrepresentant för Sveriges  

Television då han är en erkänd programledare inom kanalen och är erfaren vad det 

gäller rekrytering av programledare. 

 

 Frida Zetterström, är aktuell som vinnare av Sveriges Televisions program- 

ledartävling, TV-stjärnan, därför anser vi att hon kompletterar Belfrage med sin nya 

erfarenhet som programledare. Hon är frilansjournalist och har därmed arbetat inom 

både public service och kommersiella medier. Zetterström är även radioprogram-

ledare, stylist, projektledare, konferencier och moderator. Zetterström riktar sig mot 

mode och trender och inom medieproduktioner inom nöje och underhållning.  

 

 Madeleine Kihlman, journalist och programledare för lunchprogrammet på Mix  

Megapol i Stockholm. Tidigare har Kihlman arbetat på radiokanalen City 106,5 i  

Uppsala, där hon började 1993. 

 

 Tilde de Paula, journalist och programledare. Arbetar på Nyhetsmorgon Söndag som 

går under TV4:s aktualitetsavdelning. Har bland annat arbetat på TV4 Uppland,  

Måndagsklubben, Fredagspuls och När och Fjärran. 

 

7.2.4 Tillvägagångssätt  
Inför intervjuerna lade vi ner mycket tid på att ringa runt till lämpliga respondenter, samt att 

förbereda intervjuerna så att de skulle kunna genomföras på ett smidigt sätt. Förberedelserna 

bestod av att ta fram två olika intervjuguider med anpassade frågor till rekryterare och  

programledare. Dessa fick också ett informationsbrev där vi redogjorde för syftet med  

intervjun, bakgrunden till examensarbetet och etik och moral förknippad med detta. Frågorna 

i intervjuguiden togs fram utefter vårt syfte och vår frågeställning, samt tidigare forskning. 

Här fick vi bland annat förslag på möjliga kriterier. Inför intervjuerna med rekryterare för de 

olika kanalerna utgick vi från åtta valda kriterier: utseende, röst/dialekt, personlighet, ålder, 

utbildning, erfarenhet, kön och etnisk bakgrund. Fem av dessa finns representerade historiskt 

och övriga tre valde vi till då vi anser att dessa är aktuella för rekryteringen idag.  
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Kriterierna presenterades för varje rekryterare för att de skulle värdera vilka kriterier de följer, 

vilka som är oviktiga och om det finns något annat de anser är viktigt vid val av program-

ledare.  

Intervjuerna med rekryterare och programledare hölls på respektive respondents arbetsplats i 

Göteborg och Stockholm, och varade i cirka 40 minuter. Under varje intervju hade vi en  

teknisk ansvarig som tog hand om inspelningen av intervjun, samt en person som noterade det 

som sades under intervjun i fall att inspelningen skulle misslyckas. Vår tredje person hade 

huvudansvar över intervjun och att föra diskussionen framåt. Alla frågor ställdes till samtliga 

respondenter för att sedan kunna genomföra en jämförelse. Vi lät även de intervjuade tillägga 

eventuell fakta om det berörda området. 

Transkribering gjordes sedan av samtliga intervjuer för att exakt kunna citera uttalanden och 

för att säkra arkiveringen av materialet. Vi delade upp intervjuerna så att var och en kunde 

skriva av materialet enskilt.  

 

7.2.5 Metodkritik 

Urvalet av respondenter kan kritiseras, eftersom vi - på grund av tidsbrist och knappa resurser 

- varit hänvisade till dem som ville och kunde ställa upp. Urvalet av kanaler och antal  

respondenter kan också missvisa verkligheten då rekrytering handlar om enstaka situationer 

och arbetsprojekt.  

 

Att vi presenterade olika exempel på kriterier för de intervjuade kan ha varit både en för- och 

nackdel för resultatet. Det kan ha förhindrat att respondenten missar viktig fakta, samtidigt 

som det kan ha låst rekryterarens fria tankegång. Spontaniteten vid intervjutillfällena kan ha 

hämmats av att vi valt att skicka ut en intervjuguide med frågorna i förväg. Det bör dock  

noteras att det kan vara en fördel med förberedda respondenter, då intervjuns syfte är att få ut 

mesta möjliga information av de tillfrågade. 

 

Vi försvarar oss för eventuell kritik mot val av respondenter, speciellt då vi har två  

respondenter från public service- radio och en från kommersiell radio (detsamma gäller för 

TV). Vi hävdar att antalet inte har någon betydelse när vi inte har ett större antal respondenter, 

det skulle vara mer betydelsefullt. Vid val av andra respondenter inom företagen skulle även 

svaren kunna skilja och uppsatsen skulle få ett annat resultat.  

 

En forskare skall vara objektiv vid undersökning och tolka det empiriska materialet objektivt. 

Det bör dock påpekas att vi alla tre författarinnor är särskilt engagerade i ämnet och  

respondenterna. Området är ett tänkbart yrkesval för oss och det finns även en klassisk idol-

dyrkan inom branschen och vissa programledare. 

 

Vi vill även reservera oss för eventuella feltolkningar under transkriberingen av intervjuerna 

då vi själva har lyssnat på intervjuerna i efterhand och skrivit av så precist det har funnits  

möjlighet till. I citaten har vi valt att subtrahera talspråksord och upprepningar i form av 

”asså”, ”liksom”, ”att att” med mera. Detta för att få fram det viktiga i ”säget” utan att  

förändra informationen från respondenten. Vi vill heller inte att den intervjuade ska känna sig 

obekväm med citaten i resultatet då intervjuerna var avspända och det viktiga vid intervjun 

var informationen och inte vad personen använde sig av för språk. 

 

Resultatets struktur består utav referat och citat av intervjuerna. Vi är medvetna om att det kan 

anses som svårläst och ovanligt med många citat i en uppsats. Tolkningar blir aldrig fullt  

pålitliga, därför har vi valt ovanstående system för att visa läsaren respondentens fullständiga 
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svar. Vi anser också att respondenterna är så pass stora varumärken, så citat från dem känns 

betydelsefullt för uppsatsens helhet och frånsäger oss därför denna kritik. 

 

I kapitlet Bakgrund och tidigare forskning, har vi använt oss av Lars-Åke Engbloms tidigare 

forskning då vi anser att uppsatsen är en vidare forskning kring hans ämne. Därför förkommer 

Engblom frekvent som källa, dock anser vi att detta är försvarbart då vi även har andra källor 

som kompletterar det Engblom inte har tagit upp som berör vår uppsats. 

 

7.2.6 Validitet och reliabilitet 
Validiteten för undersökningen är hög då vi anser oss ha undersökt det vi har i utgångspunkt. 

Vi har hela tiden följt vår problemformulering som har renodlat undersökningen. Problem-

formuleringen har varit uppsatsens röda tråd, redan från start med intervjuguiderna för att 

sedan fortsätta genom resultat och analys. I diskussionen går det tydligt att se varje  

frågeformulering och dess svar. 

 

Reliabiliteten för undersökningen är så hög den kan vara då vi har gjort en kvalitativ  

hermeneutisk undersökning med elva intervjuer. Det hade knappast gått att utföra under-

sökningen på något annat sätt. Alla intervjuer har spelats in och transkriberats för att kunna ge 

så exakta resultat som möjligt. I metodkritiken försvarar vi oss från eventuella feltolkningar 

och bedömningar vid transkriberingen. Detta är dock något en forskare måste räkna med då 

det är en mänsklig faktor och undersökningen grundar sig i hermeneutiken. 
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8. Resultat 
__________________________________________________________________________ 

I detta kapitel redovisar vi det empiriska materialet från intervjuerna med rekryterare och 

programledare. Här presenteras det mest väsentliga från intervjuerna, samt en sammanfatt-

ning i punktform.  

___________________________________________________________________________ 

Resultatredovisningen består av tre delar; rekryteringsprocessen, kriterier samt  

programledarnas uppfattning om yrkesrollen. I den sistnämnda berör vi programledarroll, 

krav från företaget, krav på sig själv, skillnaden på yrkesrollen inom public service- och 

kommersiella medier, fördelar med yrkesrollen och programledarnas erfarenhet kring  

rekryteringsprocessen. Vi har valt detta tematiska system för att på ett så effektivt och  

relevant sätt som möjligt presentera svaren på vår problemformulering. Resultatredovisningen 

bygger på intervjuguiderna som finns bifogade. 

 

8.1 Rekryteringsprocessen 

8.1.1 Public service 
8.1.1.1 Sveriges Radio P1 och P3 
På Sveriges Radio (P1 och P3) finns det ett ”beställarsystem” där en grupp, som kallas för 

utbud, bestämmer tablån och har veto för programledarerekryteringen. Tomas Granryd  

berättar att beställaren kan önska en specifik programledare men Sveriges Radio kan gå in och 

besluta något annat. Den vanligaste formen av rekrytering av programledare till  

underhållningsprogram är dock handplockning. Kanalen undviker att rekrytera helt okända 

personer, anledningen till detta är att det vilar ett stort ansvar på programledaren då många 

program är direktsända och kräver erfarenhet. Sveriges Radio söker dock både internt och 

externt för att även få in nya och unga personer. Det är produktionen som styr valet.  

 

Granryd anser att rekryteringsprocessen är avancerad då den innehåller många olika steg. 

Först krävs det tester och efter det kan personen fasas in genom att få sända några program. 

Därefter tar kanalen beslut om personen är lämplig som programledare och kan anställas som 

en ordinarie programledare. 

 

Det finns olika vägar att ta sig in i företaget, bland annat genom praktik eller att vara reporter. 

Då programledare är ett populärt yrke är det dessutom många som skickar in intresseanmälan 

och egna ljudprover som sedan kan sparas till senare rekrytering. Granryd trycker också på att 

det är viktigt att få in en fot i företaget. 

 

”Jag ska säga så här att man måste, det är en sådan klassiker faktiskt, och det stämmer, att 

man bör få in en fot på något sätt och därifrån har man lättare att visa vem man är. Det är 

lättare att få andra jobb än just programledare, för det finns ändå en, det är otroligt svårt och 

det är otroligt mycket fokus på den personen, så det är klart… den måste vara jätte, jätte, 

jättebra.” 

 

”P3 är den yta där man kanske plockar in flest nya människor, det och Metropol på Sveriges 

Radio i alla fall och där känner inte jag att vi belastar det med att, hur känd är denna person, 

utan vi tycker att, ta till exempel en sådan som Henrik Torehammar/…/han är programledare 

i Göteborg och har kört ett program i sommar som heter brunchrapporten. Han är helt 

okänd, bara väldigt härlig som person och har personlighet och är skarp, smart och allt man 

vill ha.” Tomas Granryd, Sveriges Radio. 



 

22 
 

 

8.1.1.2 Sveriges Television Nöjesredaktionen 
På Sveriges Televisions nöjesavdelning finns ingen speciell modell för rekrytering av  

programledare. Då programledaren är kanalens ansikte utåt, är det inte projektledaren själv 

som får ta det slutgiltiga beslutet. Projektledaren kan dock komma med en lista med namn-

förslag och det är sedan högsta ledningen som tar beslutet. Tillsammans resonerar de sedan 

fram vem som är lämpligast för det specifika programmet. Gunilla Nilars berättar att det är 

viktigt att programledaren ger publiken trygghet och rätt känsla.  

 

Personligen tycker Gunilla att; ”… när man ser, så här ser programmet ut, så försöker jag se 

inombords, hur ser det ut om han kommer och säger hej och välkomna och så försöker man 

måla upp en film med den här människan i rollen och vad det betyder och vad tittarna får för 

intryck ut av programmet när man väljer den här.” 

 

Hon tillägger: ”Man blir inte programledare av att bara bestämma sig för att man ska bli 

programledare. De flesta programledare tror jag faktiskt har kommit, ja från den långa  

vägen via radion som man hör. Kanske gjort den utbildningen som ni gör i radio och sen  

upptäcks man. Man är rolig och man pratar och från sportvärlden där man har varit sport-

reporter som man naturligtvis är journalist i grunden och går vidare. Det är väl ett fåtal då 

som hamnar, går via dokusåpavärlden som Gynning.” 

 

Vid rekrytering av programledare så testas de sökande genom att få simulera program- 

ledarrollen till det specifika programmet. Under rekryteringen till juryn i Dansbandskampen 

fick alla sökande titta på ett band och sedan kommentera som om det vore på riktigt.  

 

”… så kände vi hur de uttryckte sig, vad törs de säga, vad kan de, så utifrån de testerna med 

många människor och kombinationen så valdes de här tre ut. Det är ju inte så att även om du 

har varit i TV länge eller det är precis som en teater, du castas och får gå på audition och se 

om du får vara med eller inte.” 

 

8.1.2  Kommersiella medier 
8.1.2.1 Mix Megapol Stockholm 
På Mix Megapol i Stockholm finns det inga särskilda processer och system som de använder 

sig av när de rekryterar programledare, utan det är handplockning som råder från fall till fall. 

Kanalen byter dock inte programledare så ofta då det är stor risk att tappa lyssnare. 
 
På kanalen förs en diskussion om det ska finnas speciella rutiner som skall tillämpas vid  

rekrytering, berättar Petra Carling. Det är till största delen programchefen, Åsa Paborn, som 

håller i anställningsprocessen och val av programledare. Det är stationschefen eller program-

chefen som tar det slutliga beslutet vid rekrytering av programledare och detta är ofta hemligt 

till dess att rekryteringen är helt klar. Det går inte till på ett traditionellt sätt med hjälp av en 

rekryteringsbyrå, utan genom kontakter och praktik på kanalen, då det skulle vara för stor risk 

att sätta in någon person de inte känner till.  

 

”En annan källa till och rekrytera in är ju de som kommer hit som praktikanter, och de lär vi 

ju känna under den tiden de är här och gör praktik”. 

Det förekommer inte någon annonsering av programledartjänster på intranät eller liknande, 

utan tidigare erfarenhet och kontakter är det bästa sättet att ta sig in i Mix Megapol.  

Arbetsförmedlingens kulturavdelning kan även hjälpa till med rekrytering av programledare, 

men oftast så sker det inom kanalen. 
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8.1.2.2 TV4 
Rekrytering av programledare inom TV4 görs av programavdelningen som är kanalens  

beställningsavdelning. Då TV4 inte har någon egen produktion när det gäller nöjesprogram, 

beställs alla program från produktionsbolag. TV4 har exklusivitetsavtal med de programledare 

som de använder sig mycket av och som är viktiga för kanalen. Dessa är TV4:s varumärken, 

profiler som förknippas med kanalen. Det finns även en annan division av programledare som 

istället har avtal med produktionsbolagen där programmet görs. Dessa programledare är dock 

fortfarande knutna till TV4 så länge programmet sänds. 

 

Handplockning är den vanligaste processen för rekrytering då kanalen anser att det är viktigt 

att programledaren matchar programmet. Blivande programledare testas i olika pilot-

inspelningar för att se vilken person som passar bäst.  

 

En ingång till att bli programledare för underhållningsprogram är att börja som praktikant, 

hallåa, eller medarbetare i lokal-TV, barnprogram eller telefoniprogram. Här väljer kanalen 

att ofta anställa nya talanger utifrån. Kontakter anses också vara en vanlig väg in. TV4  

bevakar också medievärlden och försöker vara lyhörda för att hitta nya profiler på marknaden. 

 

8.1.3 Produktionsbolag 
Peter Lundin som arbetar med stora produktioner och evenemang, ofta direktsända inom TV, 

förklarar att den rekryteringsprocessen är annorlunda från vanliga programledarrekryteringar 

inom branschen. 

 

”Om man talar om riktigt stora program, så chansar man ju inte genom att ta någon okänd. 

Utan man vet ju ungefär vilka programledare som finns. Däremot är det ju så att säga en 

process som pågår för att enas inom en programledarredaktion om vem man ska ha. Och där 

är det ju en diskussion där man kan ha olika uppfattningar om, inom projektet, om hur det ska 

vara.” 

 

Lundin förklarar dock att det är fel att utnyttja kändisskap till programledaryrket eftersom det 

är ett enskilt yrke som alla inte passar till. 

 

”Programledare tycker jag är ett yrke, det är inte någonting som man kan göra bara sådär. 

Och därför tycker jag det finns en sjuka hos TV-kanalerna, att ta kända människor till  

programledaruppgifter. Utan att de kanske är lämpade för det.” 

 

Rekrytering av programledare, som är nya inför någonting, till mindre produktioner kräver 

dock provfilmningar. Testerna framför kameran kan bland annat innehålla improvisationer 

utifrån manus, men även att personen ska påannonsera och avannonsera inslag. 

 

8.2 Kriterier och utmärkande drag  
8.2.1 Utseende:  
Tomas Granryd på Sveriges Radio P3, anser att utseendet ”såklart” är ”helt ointressant”. 

 

Utseendet är inte heller viktigt för Sveriges Television menar Gunilla Nilars på Sveriges Tele-

vision Nöjesredaktion.  

 

”… du kan vara hur gammal eller tjock, fet eller ful eller så när det gäller utseendet, går du 

bara genom rutan…” 
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Hon anser att det handlar om att ”gå igenom rutan”, att tittarna uppskattar programledaren och 

att personen kan klara av oväntade situationer under direktsändning. Detta exemplifierar hon 

med Peter Settman som är aktuell som programledare för Dansbandskampen:  

 

”Vi i programmet har valt den bästa programledaren, som då tittarna har valt honom flera 

gånger om till att vara det, och han är väl en utav, som jag skulle säga, ett fåtal som faktiskt 

reder sig bra i de flesta sammanhang trots att han inte är speciellt snygg, han är ju liten, kort, 

blond kille med glasögon, men han går ju genom rutan plus att han är oerhört snabb i roten 

när det gäller direktsändningar…” 

 

På TV4 anser dock Åsa Sjöberg att det inte går att sticka under stol med att utseendet ”är en 

faktor som finns med som vi gillar att kolla på”. Hon berättar att det är mer accepterat att en 

kille inte ser bra ut i TV jämfört med en tjej som förväntas ha en snygg faktor. Hon påpekar 

dock att det måste finnas mer än ett utseende hos en programledare, annars kan utseendet lätt 

bli ett hinder och personligheten försvinner.   

 

Peter Lundin som arbetar på produktionsbolag menar att programledarens utseende är viktigt i 

TV-sammanhang, då personen ska locka publiken till programmet, liknande ”ett skyltfönster”. 

 

8.2.2 Röst/dialekt: 
Rösten har ingen betydelse enligt Tomas Granryd på Sveriges Radio P3: ”Jag har aldrig fat-

tat det med radioröst.” 

 

Journalistisk bakgrund menar Gunilla Nilars på Sveriges Television Nöjesredaktionen, kan 

bidra till ett korrekt språk. 

 

”Du måste kunna ha ett språk även om du pratar skånska eller om du pratar med en brytning 

så måste du kunna uttrycka dig, sen spelar det ingen roll/…/eftersom vi också är lite fostrande 

i våra program, så får det inte förekomma massa svordomar, du måste ha ett språk som abso-

lut ska vara talspråk, absolut ska kunna vara ditt språk, men det måste vara ett korrekt 

språk.” 

 

”Röst är ju jätte, jätteviktigt”, anser Petra Carling på Mix Megapol i Stockholm. 

 

På Mix Megapol lägger kanalen inga värderingar i dialekt. De programledare som talar en 

speciell dialekt byter ofta till rikssvenska när de står i studion. Peter Lundin som representerar 

produktionsbolagen, tycker det är viktigt att programledaren ska kunna uttrycka sig tydligt 

och ha en varm och tilldragande röst.  

 

8.2.3 Personlighet: 
Personlighet är det viktigaste kriteriet för en programledare på Sveriges Radio, anser Tomas 

Granryd, Sveriges Radio P3. 

 

Karisman hos programledaren är viktig och Gunilla Nilars på Sveriges Television Nöjes-

redaktionen vill känna att både hon och programledaren är trygg, att personen klarar av  

arbetet:  

 

”… för mig är det ett oerhört komplicerat jobb som är lika lång utbildning som gå till  

läkare/…/dessvärre är det också så att alla kan inte lära sig till att bli programledare för det 



 

25 
 

som skiljer agnarna från vetet är din egen utstrålning, ditt eget sätt att vara, att du hittar det 

ungefär som att jobba med Dansbandsprogrammet nu, de ska hitta sitt eget sätt att framföra 

en låt som skiljer dem från alla andra och så är det också med programledare. Du måste bli 

din egen.” 

 

Petra Carling på Mix Megapol anser att personligheten är det viktigaste kriteriet vid  

rekryteringen av radioprogramledare. Programledaren skall identifiera Mix Megapol för att 

kunna ge lyssnarna bra underhållning och inte för mycket struntprat. Det skall vara relevant 

och underhållande att lyssna till. 

 

På TV4 anses det vara viktigt att programledaren är genuin och ”på riktigt”, att personen är sig 

själv, enligt Åsa Sjöberg. 

 

Att en programledares personlighet är viktig för de stora produktionerna, betonar också Peter 

Lundin från produktionsbolagshåll. Det är ett kriterium som ständigt övervakas under tester 

och provfilmningar:  

 

”… vill jag titta på den här personen, tror jag att han kommer klara det eller hon kommer 

klara det, vad vill jag ha ut av det, har de humor, verkar hon lugn, finns det energi? Alla  

sådana där faktorer blir oerhört väsentliga för ett beslut. Det krävs energi, tydlighet och  

värme.” 

 

8.2.4 Ålder: 
För P3 är ålder på programledaren viktig så att den passar produktionen men det finns ingen 

åldersgräns, varken uppåt eller nedåt så länge personligheten lyser igenom. Kanalen rekryterar 

gärna nya och unga människor berättar Tomas Granryd på Sveriges Radio P3. 
 
Medelåldern på Mix Megapol är låg men kanalen har inget emot äldre programledare om det 

passar programmet, säger Petra Carling på Mix Megapol Stockholm. 
 
8.2.5 Utbildning: 
Utbildning hos den sökande är bra, men det är inget krav. Tomas Granryd på Sveriges Radio 

P3, säger att det är en klar fördel om den sökande har studerat vid Dramatiska Institutet eller 

Journalisthögskolan. Det betyder att personen har tänkt kring journalistiska frågor: 

 

”Det skulle jag snarare säga så här om att om man är väldigt, har bra utbildning och en bra 

erfarenhet av massa olika saker så förmodligen befruktar det din personlighet så pass att du 

kan prata om många olika saker.” 

 

Gunilla Nilars på Sveriges Television Nöjesredaktionen, berättar att det inte bara är att  

bestämma sig för att arbeta som programledare. Hon menar att det är viktigt med en  

utbildning, gärna inom journalistik eller media:  

 

”Lär dig mediat själv. Lär dig hur gör man TV, grunderna, det som ni håller på med nu så vet 

du vad det handlar om och framför allt är konkurrensen så stor och sen är det ju nästan gå 

teaterlinje, ta kvällskurser.” 

 

På Mix Megapol ser man inte utbildning som ett nödvändigt kriterium, det är viktigare att ha 

personlighet, nå ut till lyssnarna och brinna för det man gör, säger Petra Carling. Kanalen tar 

dock in praktikanter från Radio Akademien i Båstad. 
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För att klara av journalistiskt krävande program där programledaren får skriva påannonser och 

avannonser själv, samt delta i produktionsprocessen, är det viktigt med en journalistisk bak-

grund tycker Åsa Sjöberg på TV4. 

 

Om man skall vara programledare för ett program som kräver underhållning, så krävs bara att 

personen är en underhållare anser produktionsbolagsföreträdaren Peter Lundin. Dock krävs 

det mer bildning för program som är inriktade på kultur och magasin. En bra programledare, 

behöver ofta ha breda intressen, en nyfikenhet och en grund för att klara av att nå ut till  

publiken, menar Lundin. 

 

8.2.6 Erfarenhet: 
För att öka chansen att få jobb som programledare anser Granryd på Sveriges Radio att det är 

bra att kunna visa upp något den sökande tidigare har gjort inom radio för att visa hur  

personen agerar i radiomediet: 

 

”Det vilar ett stort ansvar på programledaren och man måste fatta, i och med att allt nästan 

är direktsänt, så måste man fatta beslut som är smarta under sändning.” 

 

Många programledare har gått den långa vägen via radio eller från sportvärlden. Det finns 

också en liten möjlighet att ta sig in via de nya dokusåporna, säger Gunilla Nilars på Sveriges 

Television Nöjesredaktionen. 

 

Mix Megapol tar in praktikanter som brukar vara en längre tid på kanalen och lär sig yrket och 

får visa upp sig. Detta gör att kanalen lär känna personerna och om de är lämpliga för yrkes-

rollen, enligt Petra Carling. 

 

Åsa Sjöberg på TV4 betonar att erfarenhet och utövning är viktigt för att nå sitt mål. Det går 

inte att läsa sig till ett TV-yrke rent teoretiskt sätt, utan det kräver också praktik: 

 

”… man kan inte gå från noll till den där toppositionen på ingen tid alls utan man måste göra 

sina år i industrin eller i gruvan på något sätt, där man gör sina misstag och där man gör 

sina sändningar man får…” 

 

Även produktionsbolagen kräver erfarenhet och professionalism inom yrket, säger Peter  

Lundin, eftersom det krävs lugn och improvisationer vid direktsändningar, även om  

programmet har manus: 

 

”Det gäller ju för en inspelning också förstås, men i direktsändning så krävs det ju dessutom 

att man ska kunna hantera oväntade tekniska problem. Ofta så har direktsändningar, om man 

tar ett Idolprogram till exempel där det är massa telefonerande, det är en massa människor 

som ska tycka saker, säga saker. Det kommer att hända oväntade saker, så att i just TV-galor 

och den typen av program är det oerhört viktigt att det är en erfaren och för publiken till-

talande och dragande /…/ man ska vilja sitta kvar där. Man ska känna sig i trygga händer. 

Man ska inte som publik, i TV-soffan hemma, vara orolig hur det här ska gå.” 

 

8.2.7 Kön: 
På Sveriges Radio P3 anses kön inte spela någon större roll. Kräver produktionen en kvinnlig 

programledare så testas endast kvinnor, allt för att programmet skall bli så bra som möjligt för 

lyssnaren och spegla innehållet. ”Man försöker hela tiden se att mixen blir bra, och är det så 

att man bara har kvinnliga programledare så måste man ha in en man.” menar Tomas  
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Granryd på Sveriges Radio P3. 

 

På Sveriges Television är mångfald viktigt enligt Gunilla Nilars. Hur charmig och trevlig en 

medelålders man än är, kan han inte vara programledare för alla program. Båda könen skall 

finnas representerade bland alla genrer. Gunilla Nilars berättar dock att majoriteten av  

programledare är män trots att de försöker få in fler kvinnor. Redaktionerna består dock oftast 

av kvinnor. 

 

Lika fördelat mellan män och kvinnor anses vara viktigt på Mix Megapol Stockholm, säger 

Petra Carling. Det är ofta delat programledarskap med en man och en kvinna, en program-

ledare och en medhjälpande programledare som skall komplettera varandra. I programtablån 

är det sedan jämt fördelat mellan män och kvinnor. 

Åsa Sjöberg på TV4 berättar att företaget utgår ifrån en jämställdhetsplan. Kanalen vill att alla 

medarbetare skall behandlas på likvärdigt sätt och att alla ska representeras i programmen. 

 

8.2.8 Etnisk bakgrund: 
Vad det gäller etnisk bakgrund, har Sveriges Radio P3 samma syn som vid kriteriet kön.  

Tomas Granryd anser dock att det kan vara svårt att hitta en programledare med en viss etnisk 

bakgrund. Detta exemplifierar han med att om P3 bara skulle söka en programledare som har 

kurdiskt ursprung, smalnar detta av rekryteringsurvalet.”Etnisk bakgrund kan bli lite 

 skitnödigt, för om man går och tänker såhär: vi ska ha en kurd.” För Sveriges Radio är alla 

lika värdefulla men företaget vill gärna ha mångfald bland de anställda. 
 
Sveriges Television vill ha en mångkulturell programledarkår där alla i samhället skall  

representeras berättar Gunilla Nilars på Nöjesredaktionen. 
 
Åsa Sjöberg på TV4 säger att kanalen har en mångfaldsplan, där målet är att spegla hela landet 

procentuellt. Det finns plats för alla som är annorlunda eller handikappade, då är det viktigt att 

programledarprofilerna representerar olika bakgrunder. På TV4, berättar hon, är det lätt att 

glömma bort en faktor som stad och land. Med detta menar hon att det är viktigt att det inte 

bara blir storstadscentrerat, utan att det även finns programprofiler från olika orter i Sverige. 

Åsa Sjöberg påpekar också att det är viktigt att programledaren klarar av kändisskapet som 

programledaryrket medför.  
 

8.3 Programledarens yrkesroll 
8.3.1 Programledarroll 
Christer Lundberg på Sveriges Radio P3, anser att han kan tillföra en annan syn på saker till 

lyssnarna, till exempel djurrättsfrågor. Lundberg vill även hjälpa människor genom sin vardag 

och skapa intressanta diskussionsämnen. Han vill att hans programledarroll skall uppfattas 

som inbjudande, varm och att lyssnarna ska ta efter detta. 

 

”… jag skulle vilja se att världen förändrades till det bättre och det är ett lite så dammigt 

svar som man nog hör alla som har gått journalistprogrammet säga, att jag vill förändra 

världen…” 

 

Carolina Norén på Sveriges Radio P4 vill vara förberedd inför en sändning då hon tycker att 

hon tar lyssnarens tid och att det är viktigt att hon ger tillbaka något och att de skall trivas med 

henne. Hon anser också att programledaryrket är en livsstil och inte ett vanligt arbete: 
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”Jag ser på min roll som programledare litegrann som någon fest, man är och man ska  

liksom vara en trevlig värdinna eller värd, lite grann också som man pratar om i telefonen, 

man ska inte ringa bara liksom, ringa upp folk om man inte har något att säga och då blir det  

jobbigt för den i andra änden och lite samma sak tror jag att utnyttja den tiden man har i 

etern.” 

 

Fredrik Belfrage är frilansjournalist som arbetar med många olika projekt och produktioner. 

Han anser att programledaryrket handlar om att ha en roll som trovärdig, saklig och  

journalistiskt grävande. För Belfrage är inte det viktigaste att ställa intressanta, påhittiga  

frågor, utan att lyssna för att intervjun ska ta intressanta vändningar. 

 

Som programledare har Frida Zetterström som mål att fokus skall ligga på gästen och att  

hennes roll skall spegla tittarens nyfikenhet i TV-sammanhang. Hon vill vara en bra kompis i 

rutan och förmedla värme till tittarna.  

 

För Madeleine Kihlman på Mix Megapol Stockholm är det viktigaste med yrket som  

programledare att skapa en relation med människor och vara en kompis i radion. Denna  

relation vill hon bygga genom att vara likvärdig med sina lyssnare och prata i radio om ämnen 

som intresserar hennes publik. Detta tror Kihlman leder till att lyssnarna stannar och följden 

av detta blir att företag vill köpa reklamtid och abonnemang hos Mix Megapol och att hennes 

program överlever. 

 

Tilde de Paula som arbetar som programledare på TV4, uttrycker följande: 

”Att vara programledare är inte ett självändamål i sig. Det är bara ett av flera olika sätt att 

bedriva journalistik på. Jag är glad att jag får "fronta" de idéer, de gäster och de samtal som 

vi på redaktionen tänkt och jobbat fram - men jag tycker att samtliga roller på hela redaktio-

nen är precis lika viktiga för att få ett bra program. Som programledare ser jag också att jag 

har ytterligare ett ansvar, som mer eller mindre offentlig person, så tycker jag att jag har ett 

ansvar att bete mig på ett schysst, respektfullt och "föredömligt" sätt. Mitt mål med program-

ledarrollen är att förmedla hela programmets budskap och att hålla den tonalitet som vi vill 

hålla.” 

 

8.3.2 Krav 
Christer Lundberg uppfattar att Sveriges Radios krav på honom som programledare bygger på 

statens regler om opartiskhet, att han skall vara intressant att lyssna till, att han inte får tappa 

för många lyssnare och att programmet han leder måste sändas varje vardag året runt. Christer 

Lundberg tycker själv att han har lösa tyglar på grund av att programmet går så bra som det 

gör.  

 

För Carolina Norén på Sveriges Radio P4, gäller samma generella krav, för övrigt känner hon 

att cheferna har förtroende och ger henne fria händer då de har följt henne under många år: 

 

”… man har blivit ett varumärke, som om du går och köper Liptons gula te så vet du vad du 

får. Jag gör programmet så vet de att jag har gjort radio så länge så det är mest om de tycker 

att man, oftast så hör man ifrån dem om de inte gillar något eller om de vill ändra på det. 

Men annars, är de nöjda så är de tysta. Så länge det är tyst brukar jag bara köra på.” 

 

Fredrik Belfrage har aldrig känt så mycket krav utifrån, snarare ”att de stora kraven har jag 

haft på mig själv”. 
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Frida Zetterström möter som frilansare olika krav beroende på arbetsplats. Kraven som ställs 

på programledaren skiljer sig från program och produktion:  

 

”Jag önskar och tror att de ställer någon form av äkthetskrav, det blir väldigt svårt att låtsas 

om man får ett jobb, i all oändlighet. Man kan låtsas i en casting kanske, men en fasad brakar 

snabbt…” 

 

Frida Zetterström berättar att man får vara beredd på att ändra utseende beroende på TV-

program och innehåll. Ibland är dessa kriterier extrema och omöjliga att leva upp till, men hon 

har en förståelse för producentens baktanke:  

 

”Att det skall vara en ung snygg tjej har jag hittills inte snavat över, men det kanske är så för 

att jag kanske inte vill se det eller söker de jobben, det vet jag inte…” 

 

På Mix Megapol Stockholm är det största kravet att nå ett visst antal lyssnare och att det finns 

mål att det ska låta på ett speciellt sätt. För övrigt så har Madeleine Kihlman eget ansvar för 

sin sändning och hon tycker inte att det finns några övriga uttalade krav. 

 

Tilde de Paula upplever att hon har krav på sig men inga speciellt uttalade. Hon  

känner sig självgående men att hon bör uppfylla de krav hon har tillsammans med den  

redaktion hon arbetar med. Att de tillsammans gör arbetet men att det sedan är hon som skall 

framföra budskapet. 

 

8.3.3 Krav på sig själv 
Basen för att det skall bli ett bra Christer är enligt Christer Lundberg på Sveriges Radio P3, 

att han själv trivs och att det är ett intressant ”ring in ämne” som han själv har något att bidra 

med till programmet.  

 

För att kunna göra bra radio tycker Carolina Norén på Sveriges Radio P4 att det är viktigt att 

vara väl förberedd och ha läst på om gästen. Det är att visa respekt för lyssnaren. 

 

Att fokusera på gästen och göra så att personen framstår som bra anser Fredrik Belfrage vara 

två grunder kring kraven på sig själv. Han menar att det är viktigt att vaska fram viktig  

information från människor och att inte vara egocentrisk som programledare. 

 

Frida Zetterström säger att hon ställer ganska höga krav på sig själv: ”Jag tror att det går 

hand i hand med vad jag vill förmedla, jag tycker att jag gör absolut sämst ifrån mig om jag 

inte tycker att jag fått reda på något speciellt om gästen. Så kravet är väl att man faktiskt ska 

ha någon liten skön ”aha”-upplevelse.” 

 

Madeleine Kihlman på Mix Megapol säger sig också har höga krav på sig själv: ”Jag tror att 

det inte finns någon här som kan ställa lika höga krav som jag har, för jag är perfektionist 

och det ska vara så himla bra hela tiden och det ska vara så fantastiskt underhållande och 

bra…”  

 

Den största kritikern anser Tilde de Paula på TV4, vara sig själv. Hon har väldigt höga krav 

och tycker det är bra så länge det finns seriositet och ambition i det hon gör:  

 

”Jag tycker att vi hela tiden måste komma ihåg att det är för tittarnas skull vi gör TV-

program/…/vi har faktiskt mottagare till det vi gör och vi måste göra vårt bästa för dem.  
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Orkar man inte det, då tycker jag man ska lämna sin plats till någon annan som har den, det-

ta drivet kvar…” 

 

8.3.4 Skillnad på yrkesrollen inom public service/kommersiella medier 
Sveriges Radio har alltid varit Christers Lundbergs arbetsgivare när det gäller radio. Detta gör 

att han inte kan uttala sig om några precisa skillnader mellan public service och kommersiella 

kanaler. Han ställer sig dock positiv till kommersiella medier och respekterar deras sätt att 

arbeta.  

 

En uppfattning Carolina Norén på Sveriges Radio P4, har om kommersiell radio är att den ska 

gå snabbt och att den fokuserar mycket kring annonsörer och pengar. Hon kan dock se en 

skillnad som börjar växa fram, att de vågar prata mer och profilera programmen. Norén  

påpekar dock att hon aldrig har arbetat för kommersiell radio, men att hon tycker att det skulle 

kännas jobbigt att ha krav på sig från annonsörer och att arbeta i det höga tempot. 

 

Fredrik Belfrage tycker att det finns tendenser i vissa kommersiella kanaler idag, att cheferna 

inte tar in den bästa programledaren, utan: ”en programledare som sticker ut, som skapar 

uppmärksamhet, som ska vara lite halvknäpp, som ska våga säga sexuella anspelningar för 

en ungdomspublik därför att det ska bli lite liv och respons i kvällstidningarna…” 

 

Belfrage tillägger att public service- kanalerna som ska vara sakliga, även de, tar efter lite av 

den här tendensen: ”Jag tycker nog att SVT som är vår public service kanal, har sneglat all-

deles för mycket på de kommersiella kanalerna, har liksom inte vågat gå den riktiga public 

service vägen…” 

 

Frida Zetterström berättar att hon har arbetat både med public service och kommersiella  

medier, främst radio. Hon anser dock att kommersiella medier är bättre då de är stolta över 

sina produktioner, sina programledare och sin personal. Där är det en positiv stämning till 

skillnad från public service där ”… det är extremt politiskt inkorrekt att över huvud taget  

liksom klappa sig själv en sekund på ena skuldran.” Med detta menar Frida Zetterström att 

om det inte är något stort som hänt, till exempel att kanalen vunnit journalistpris, är det  

kanalen producerar bara ”bra”: 

 

”… man kan generellt säga att det är väldigt mycket roligare i den kommersiella världen. I 

alla sammanhang, tycker jag faktiskt.”  

 

Madeleine Kihlman på Mix Megapol Stockholm, har endast arbetat inom kommersiell radio 

och där arbetar hon helt självständigt. Detta tror hon är den största skillnaden om man jämför 

public service med kommersiella medier, att inom public service stöttas programledaren av en 

redaktion.  

 

Vad det gäller skillnader i krav mellan public service och kommersiella medier, anser Tilde de 

Paula att Sveriges Television och TV4 ligger nära varandra. Störst krav tror hon att  

Utbildningsradion har då det handlar om bildning. 

 

8.3.5 Fördelar med yrkesrollen programledare 
Om de fördelar som det innebär att vara programledare säger Christer Lundberg, Sveriges 

Radio P3:  

 

”Jag vet inte riktigt om man, jag kan säga så här, det är fett att vara programledare/…/jag 
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tycker att det är fantastiskt att jag till exempel får lov att jobba med min bästa vän Morgan, 

det är ju helt otroligt, hur många andra i världen får göra det oavsett om man bygger bilar 

eller vad man nu gör/…/jag tycker att jag nog varje dag lär mig något nytt eller hör något 

som jag häpnar över, det är ju inte så ofta man får göra det på jobbet heller/…/och sen  

naturligtvis att det verkar som att folk uppskattar det jag gör, det är ju kul, men andra sidan 

av det är att det finns de som tycker att man är riktigt dum i huvudet och gärna upplyser om 

det.  

 

Carolina Norén på Sveriges Radio P4, tycker om självständigheten i arbetet men berättar att 

hon också har hamnat i en unik situation där hon kan välja om hon vill arbeta hemifrån. Detta 

tycker hon är speciellt viktigt då hon anser att hon kan komma på en bra idé till ett program 

mitt i natten eller under en helg. Hon tycker om att ha ”helhetskontroll”.  

 

Fredrik Belfrage tycker det är roligt att vara programledare för att han kan vara oförutsägbar, 

överraska och skapa ny information: 

 

”Det allra bästa är när du är otroligt väl förberedd framförallt, jag älskar ju intervjuer och 

intervjusituationer, det är ju när du intervjuar en människa och sen så säger den människan 

någonting som, du har ju läst på det här duktigt, du vet i stora drag vad människan ska säga, 

så plötsligt så säger den någonting som förvånar och så vågar man gå in på det stickspåret 

och sen bli intervjun helt annan än vad man hade tänkt sig.” 

 

Det Frida Zetterström uppskattar mest är: ” förutom att det är en kick när man väl sänder, att 

få träffa de här människorna som man faktiskt inte skulle få ställa massa roliga, intima,  

närgångna, knasiga frågor till om man bara sågs på krogen.”  

 

Madeleine Kihlman på Mix Megapol menar bara att: ”Det är så kul! Det är så fantastiskt  

roligt! Och alla härliga lyssnare som hör av sig/…/att folk bryr sig så mycket om små putte 

grejer som jag pratar om, och kommer ihåg grejer som jag gör, det är den kontakten som är 

roligast, definitivt.”  

 

Tilde de Paula på TV4 är lika entusiastisk: ”… jag har en direktkontakt med tittarna, jag  

älskar den här närvaron och totala fokuseringen som är under en direktsändning och jag  

älskar att få en gäst som kommer till mig och berättar sin historia och känna att jag kan få 

den människan att slappna av och känna sig lugn och faktiskt dela med sig av faktiskt något 

jag tror är till glädje eller nytta för många.”  

 

8.3.6 Programledarens erfarenheter kring rekryteringsprocessen 

Christer Lundberg på Sveriges Radio P3, började sin karriär på journalistprogrammet och 

hade då inga tankar på att arbeta som programledare i radio. Istället ville han arbeta som  

reporter eller liknande inom TV. När Lundberg gick på journalistprogrammet gjorde han en 

film som senare sågs av Siewert Öholm. Detta ledde till att han fick komma och göra kort-

inslag i Öholms dåvarande program ”Eftersnack”: 

 

”… jag gjorde i alla fall kortinslag som en producent på radion såg och tyckte att det här 

verkar vara en spännande kille.” 

 

Därefter kom Lundberg till Sveriges Radio och fick göra en pilotinspelning som bestod av en 

halvtimmes program som han hade satt ihop själv. Kort efter började Christer Lundberg att 

sända radio i P3.  
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Lundberg säger att det aldrig förekommer annonsering på P3 i Göteborg eftersom program-

ledare är något som tar väldigt lång tid att bli. Han menar att det pågår en ständig övervakning 

av omvärlden och att det hela tiden letas efter en person som har gjort något spännande eller 

bra som skulle kunna passa i just P3: 

 

”… oftast så är det väl någon som kanske har börjat som krönikör i ett program och så tycker 

man, men det här låter bra, och det kan utvecklas vidare och sen så får man prova och kanske 

göra något extraprogram…” 

 

Christer Lundberg menar att det inte finns några tydliga regler för rekrytering. Eftersom det 

letas efter en person som ska passa för yrket, kan processen upplevas ganska slumpmässig och 

till och med orättvis i vissa fall, jämfört med övriga arbetsmarknaden.  

 

Carolina Norén på Sveriges Radio P4, började 1989 på Radio Stockholm och blev sedan  

värvad till P4Riks 1998. Efter studier inom olika områden insåg Norén att det var journalistik 

hon ville hålla på med och började därför läsa svenska på universitetet och journalistik vid 

Poppius Journalistskola.  

 

Under studietiden skrev Carolina Norén för studenttidningen och sökte sig till studentradion. 

Tack vare den fick hon sedan arbete på Radio Stockholm. Kanalen sökte kvinnliga program-

ledare och Carolina Norén hade redan tidigare skickat in en intresseanmälan som rekryteraren 

hade hittat. På Radio Stockholm fick hon sända en provtimma som bandades och som blev 

omtyckt som ledde till att hon blev anställd.  

 

Rekryteringsprocessen med att få göra en provtimma tycker Carolina Norén är ett bra sätt för 

rekrytering: 

 

”… man fick den här utmaningen att göra den här timmen och sen så skickades vi på kurs, på 

en programledarkurs…”  

 

Carolina Norén berättar att kursen bland annat innehöll övning i studio och att tidigare  

programledare kom och föreläste och de fick öva på olika situationer. Inskolningen fortsatte 

även när hon var tillbaka på Radio Stockholm där hon fick ha någon med sig hela tiden i en 

och en halv månad. Norén tror inte att det går till på samma lugna sätt som när hon började. 

 

”… det är lite våldsammare start för många idag, åtminstone som jag förstår på lokalradion. 

Jag tyckte det var väldigt bra med lugna sätt att lära sig, ha en som gick bredvid och då fick 

man väldigt mycket trygghet tror jag, så att jag tror att det är lite sämre idag.” 

 

Norén menar att det krävs att den som vill bli programledare har en speciell personlighet. 

 

”… egotrippade människor som gör det här, jag menar annars skulle man göra något annat, 

så att det är fåfänga också, det ska man inte sticka under stolen med att det är på det sättet 

…”  

 

Carolina Norén tror även det är bra att ta vägar som till exempel via studentradion, att göra 

sina misstag på lägre nivå så det finns en chans till att öva upp sig och hitta tilltal. Sen går det 

att söka sig till kommersiell radio eller Sveriges Radio. Hon menar också att det skall vara 

roligt att sända radio för det är då produktionen blir bra och att det är viktigt att vara orädd 

och att våga skicka in ljudprov. 
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”Dyker det upp möjligheter så ta dem, absolut.” Carolina Norén. 

 

Från första början ville Fredrik Belfrage bli journalist och började med att skriva sport på en 

lokaltidning i Skövde. Efter en tid så startades det lokalradio på samma ort, där han sökte jobb 

och fick det. 1969 startades det ett TV-program, Tipsextra, där han blev tillfrågad, av samma 

person som hade anställt honom på lokalradion, att arbeta på redaktionen. Vid detta tillfälle 

skulle han precis göra lumpen så då började han frilansa istället. Detta ledde till att han fick 

anställning på radio och TV i Göteborg direkt efter sin militärtjänstgöring, där han gjorde 

sport på riksnivå i många år. Belfrage har alltid tyckt om att variera sig genom att göra olika 

saker, han har hoppat från att göra sport till att göra underhållningsprogram och suttit med i 

olika redaktioner.   

 

”… jag tröttnade lite grann på och gå i omklädningsrum och sådant där och då startade jag 

ett program som hette God morgon Sverige”  

 

När Fredrik Belfrage sökte dessa arbeten gjorde han det via tidningsannonser och dylikt.  

Innan han fick jobbet så fick han både provintervjua och provkommentera. De sökande blev 

även utskickade på en match som de fick sitta och referera med varsin bandspelare. Dessa 

tester har lett till att Fredrik Belfrage inte har behövt göra några fler tester när han senare har 

sökt jobb som programledare för underhållning. 

 

Frida Zetterström  utbildade sig vid det medie- och kommunikationsvetenskapliga program-

met på Högskolan i Jönköping och arbetade sedan på en kommunikationsbyrå där hon bland 

annat arbetade som konferencier: 

 

”Jag höll i en galapremiär för Casino Cosmopol och det var ett fantastiskt jobb och en jätte-

stor kund. När jag skulle summera det jobbet, så tyckte jag det var roligast när jag fick stå på 

scen på personalfesten. Det var alltså något som inte stämde.”  

 

Via praktiken på högskolan och en uppsats på uppdrag av den kommersiella radiokanalen 

Radio City i Göteborg, fick hon en fast anställning vid Radio City. Zetterström har även  

arbetat på Sveriges Radio. Det spännande mötet med många olika människor och roliga  

intervjusituationer fick Frida Zetterström att vilja bli programledare i 25-årsåldern.  

 

Frida Zetterström arbetade hårt med att skapa nya kontakter, speciellt i Stockholm, för att få 

drömjobbet som programledare. Hon förklarar att under fyra månader ägnade hon sitt liv åt 

jobbsökande inom TV, nätverkade på luncher och fester, surfade på produktionsbolag och 

lärde sig det mesta om de olika kanalerna. Till slut fick hon en audition som blev hennes in-

gång till branschen. 

 

Zetterström har under sin karriär jobbat med flera olika uppdrag inom både TV och radio, där 

hon bland annat var med och startade TV-kanalen TV400: 

 

”… inför det jobbet var det en klassisk casting. Man kom in i ett rum med en liten, liten  

kamera /…/ då fick jag ett manus, en uppgift att snabbt selektera ut innehållet i manuset och 

presentera det in i kameran.” 

 

När Zetterström senare sökte till TV-stjärnan, trodde hon aldrig att tävlingen skulle ta henne 

så långt. Hon blev vinnaren och fick sända en talkshow på Sveriges Television. Hon menar att 

det inte finns något system för hur rekrytering går till inom TV och radio, oftast är det istället 
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handplockning och annonsering i interna företagstidningar, även kombinationer av båda.  

 

Att vara programledare tyckte Madeleine Kihlman på Mix Megapol Stockholm, verkade vara 

roligt, så när hon konfirmerade sig upptäckte hon yrket bland en av lärarna som hjälpte henne 

med starten. Dock ville hon dra sig mot public service- hållet, och lärde sig studionummer och 

programledare inom Sveriges Radio. 

 

Karriären som programledare tog fart inom närradion i Uppsala, där Madeleine Kihlman  

arbetade till hon tog studenten: ”Så det var 4 år där, sen dess, massor med radio och massor 

med dåliga grejer, men det är det man ska göra i början, så man lär sig… ” Efter gymnasiet 

och studenten studerade hon vidare på Ädelfors folkhögskola: 

 

” … jag är både skrivande- och radiojournalist men jag har aldrig jobbat som skrivande, jag 

frilansar som det men jag har aldrig jobbat som det heltid. Utan det blev radion, för det är 

mycket roligare.” 

 

Efter utbildningen blev det praktik och arbeten på fler kommersiella lokalradio- stationer i och 

i närheten av Uppsala. Dock fortsatte hon att söka jobb på större stationer genom att skicka in 

skivor med sina tidigare program, både seriösa och komiska:  

 

”… jag fick jobb på Star FM och sen var jag inne där under sommaren, och så fortsatte jag 

att skicka ut skivor till andra ställen. Då skickade jag hit, och sen dagen efter så ringde de 

och sa: vill du komma och prata med oss? Ja, det ville jag. Så kom jag hit och fick jobbet, så 

höll jag på att dö ungefär, för jag var så chockad. Jag fattade inte att jag skulle sända över 

hela Sverige, det är ju jätteläskigt… ” 

 

I nya arbetssituationer tycker Kihlman att erfarenheten från radion är ett stort stöd under 

sändning. Det är många beslut och improvisationer som ska göras under ett program: 

 

”… jag är jätteglad att jag hade den erfarenheten jag hade när jag började jobba här, för jag 

var så nervös första dagen och sådant. Hade jag inte haft det, vetat att jag kan, så hade det 

varit ännu jobbigare, om jag var osäker på teknik eller min röst eller något sådant /…/ men 

nu är det bara att köra” 

 

Tilde de Paula på TV4 ville från början inte bli programledare utan journalist och gick därför 

journalistlinjen där hon fick prova på både radio och TV, två inriktningar hon inte alls hade 

funderat att inrikta sig mot. Inför praktiken på journalistlinjen förberedde sig Tilde de Paula 

och tog reda på fakta om Uppsala och skaffade sig viktig kunskap för att sedan kunna få  

praktikplats på TV4 Uppland. De Paula sökte sig tillbaka till Stockholm via Kanal5:s program 

Måndagsklubben som gjordes av ett produktionsbolag. Till Måndagsklubben skrev hon  

manus, var researcher, scripta och gjorde inslag. Via en kontakt började hon arbeta för  

Nyhetsmorgons barnprogram Proppen som leddes av Sofia Wistam. 

 

Hon började arbeta som reporter, scripta och fotograf. I början sökte hon alla lediga jobb på 

TV:s programavdelningar och hoppade mellan vikariat och projekt. Till ett av de arbeten  

Tilde de Paula sökte var hon sen till rekryteringen men fick ändå göra en audition vilket  

resulterade i anställning. Programmet hette Fredagspuls och hon ledde det tillsammans med 

David Hellenius från Gallerian i Stockholm. Tilde de Paula:  

 

”… varje fredag så ville jag kräkas, jag höll på att kissa på mig jag tyckte det var helt vidrigt, 
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jag förstod inte varför jag utsatte mig för det men sen efter ett tag så landar man. Man slutar 

tycka att man själv är jordens centrum bara för att man ska göra TV-program och inser att 

vänta nu, skärp dig det är faktiskt bara TV …” 

 

Efter Fredagspuls frilansade de Paula och diskuterade med dåvarande chefen för under-

hållningen på TV4 om en fortsättning. Hon tyckte att När och Fjärran var ett spännande  

program som hon kunde tänka sig att göra och då TV4 ville ha kvar henne skrev de ett års-

kontrakt. De Paula tillägger att hon tycker att rekryteringsprocessen har varit bra och att hon 

hela tiden har haft möjlighet att samtala med sina chefer. Hon tycker att det är viktigt att ha 

erfarenhet för att bli anställd. Praktik ser hon som en bra lösning där det finns möjlighet att 

lära sig, testa och göra sina misstag: 

 

”… klart att man får slita hund i några år liksom innan de innan det släpper och man känner 

att man kan lite grann och man har lite i ryggsäcken och visa upp i alla fall.” 

 

Tilde de Paula har fått göra tester inför anställningar i form av att läsa upp manus. Hon  

berättar att när hon sedan hade arbetat ett tag, kände cheferna till henne och visste om vad hon 

kunde och inte kunde. De Paula menar dock att även om hon har arbetat ett tag, kan de vilja 

testa henne igen. 
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9. Analys och diskussion 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel analyseras metod och urval, sedan följer en analys och diskussion utifrån upp-

satsens problemformulering och resultat. Denna diskussion är en fördjupning och ligger till 

grund för uppsatsens slutledning. I slutdiskussionen presenterar vi vad undersökningen har 

lett till och ger ett förslag på en ny modell vad det gäller rekryteringsvägar.  

___________________________________________________________________________ 

 

Uppsatsens syfte har varit att studera olika kriterier och skillnader mellan programledarrollen 

för underhållningsprogram inom TV och radio och att göra en jämförelse mellan public servi-

ce- och kommersiella medier. Vi ville även få en överblick över hur rekryteringsprocessen går 

till när programledare väljs inom de olika kanalerna och vilka kriterier som är viktigast, samt 

att diskutera förändringen historiskt. Studien visar rekryteringen för rikstäckande underhåll-

ningsprogram då vi intresserar oss för medier på nationell nivå. Syftet har även varit att se om 

det finns några utmärkande drag hos programledaren som arbetar inom underhållning, samt 

hur denne upplever sin yrkesroll. Vi ville även undersöka programledarnas erfarenheter kring 

själva rekryteringsprocessen. 

 

Problemformuleringen vi har utgått ifrån är: 

 Hur ser rekryteringsprocessen ut för programledare som arbetar med underhållnings-

program för TV och radio inom public service och i kommersiella kanaler? 

 Efter vilka kriterier väljs en programledare som ska arbeta med underhållnings-

program för TV och radio inom public service och i kommersiella kanaler? 

 Hur upplever programledare som arbetar med underhållning sin yrkesroll för TV och 

radio inom public service och i kommersiella kanaler? 

 Vilka erfarenheter har programledaren kring rekryteringsprocessen?  

 Vad utmärker en radio och TV- programledare i dagens medier inom underhållnings-

program? 

 
9.1 Metodanalys 
9.1.1 Metod och urval 
Vi valde att arbeta hermeneutiskt och göra kvalitativa intervjuer för att undersökningen skulle 

få en djupare nivå. Då vi ville göra intervjuer men inte hade någon klar bild över vilka vi  

skulle intervjua, valde vi snöbollsmetoden vilket sedan visade sig fungera effektivt och vi 

nådde mättnad. Fokus har hela tiden legat på rekryteringsprocessen där vi intervjuade  

kanalernas rekryteringsansvariga, men då vi ville nå fullständig förståelse, har vi även valt att 

intervjua programledare från de olika kanalerna för att kunna se hur de upplever processen 

och de krav yrkesrollen ställer på dem. 
 

För att kunna genomföra intervjuerna, valde vi att läsa på hur rekryteringen har sett ut  

historiskt fram till idag och vilka kriterier som har varit aktuella tidigare. Bakgrundskunskaper 

har hjälpt oss att genomföra intervjuerna så att de har nått hög kvalitet och relevans. Detta har 

resulterat i ett brett och djupt material, som har bidragit till en god analys av dagsläget. 
 
Det är ett ganska stort ämne vi behandlar och därför har vi avgränsat undersökningen till två 

public service- kanaler (en TV- och en radiokanal) och två kommersiella kanaler (en TV- och 

en radiokanal). Vi har också undersökt ett produktionsbolag, detta på grund av att både  
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Sveriges Television och TV4 använder sig av produktionsbolag.  
 
Valet av kanaler vad det gäller public service, var självklart då Sveriges Television och  

Sveriges Radio är de största företagen inom TV och radio. På den kommersiella sidan var det 

något svårare att välja ut kanaler. Uppsatsen kunde ha omfattat kommersiella kanaler som 

TV3 och Kanal5, som står utanför det svenska regelsystemet. Dessa kanaler hade dock inte 

möjlighet att ställa upp på intervjuer trots ett flertal samtal från vår sida.  
 
Vid val av kommersiell radiokanal valdes Mix Megapol, då det är en stor kommersiell radio-

kanal med stor lyssnarfrekvens och där både rekryterare och programledare var villiga att 

medverka vid intervju. 

Tillvägagångssättet innehöll noggrann förberedelse, dels med att boka intervjuer och få ihop 

en möjlig logistik, dels att förbereda intervjuerna med utrustning, informationsbrev och  

intervjuguide som vi arbetade noggrant med.  

 

I intervjuguiden hade vi med åtta olika kriterier som vi sedan använt frekvent i uppsatsen vid 

resultatpresentationen. (Upplägget är också baserat på den jämförelse vi skall göra där public 

service presenteras först med turordningen radio, TV. Sedan berörs de kommersiella  

kanalerna i samma följd.) 

 

Samtliga elva intervjuer är transkriberade för att kunna citeras och analyseras korrekt. Vi  

förde också kontinuerliga samtal med Christina Bellander på TV4, som genomgående har 

hjälpt oss med kontakter och goda råd inför uppsatsen.  

 

Under rubriken metodkritik tar vi upp olika tänkbara kritiska argument mot uppsatsen för att 

reservera oss från felaktig information. Vi reserverar oss dock för ytterligare kritiska punkter 

då undersökningen har bredd och djup, samt många inblandade respondenter.  

 

Resultatet har vi valt att redovisa i fyra delavsnitt, rekryteringsprocessen, kriterierna,  

programledarens uppfattning om yrkesrollen, samt programledarens erfarenhet av  

rekryteringsprocessen. Först presenteras kanalerna, radio och TV, och sedan programledarna 

efter samma ordning. Resultatet redovisas med citat och referat, varvat för att få variation i 

presentationen och för att det tydligt skall framgå vem som anser vad. Slutligen har vi valt att 

sammanfatta det viktigaste i punktform så att det är lättöverskådligt inför analys och  

diskussion. 

 

Det går att diskutera varför vi har valt att ta med många citat. Vi anser dock att det är viktigt 

att läsaren ska kunna se vad varje respondent säger då våra respondenter är aktuella och väl-

kända personer. Anledningen till att vi har ordningen radio och sedan TV, beror på att denna 

ordning är som en röd tråd genom hela uppsatsen för att försöka förenkla texten för läsaren.  

Då vi ansåg att ett enskilt analyskapitel bara skulle uppfattas som en upprepning av resultatet, 

valde vi bort detta och redovisar analysen tillsammans med diskussionen i detta kapitel. 

Avslutningsvis presenterar vi slutdiskussionen i form av punkter med vad uppsatsen har  

resulterat i. Här har vi utgått ifrån vår diskussion och valt ut de karakteristiska dragen för  

rekrytering av programledare och dess yrkesroll. Vi lägger också upp ett förslag till  

forskningsvärlden, en ny modell av Engbloms Radio- och TV-folket, som omfattar dagens 

olika rekryteringssätt inom public service och kommersiella medier, samt produktionsbolag. 

Därefter diskuteras förslag på vidare forskning inom området. 
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Vi anser att vi genom undersökningen har lyckats att besvara vår frågeställning på bästa  

möjliga sätt. Då vi hela tiden har utgått ifrån problemformuleringen vid till exempel fram-

tagning av intervjuguide, kan vi idag presentera svar på frågorna och göra en jämförelse som 

är uppsatsens syfte. 

 

9.1.2 Problemformulering 1: Hur ser rekryteringsprocessen ut för programleda-
re som arbetar med underhållningsprogram för radio och TV inom public servi-
ce och i kommersiella kanaler? 
Sveriges Radio P1 och P3 vs. Mix Megapol Stockholm 
Vid närmare analys kan vi se att Sveriges Radio har ett system för rekrytering, medan den 

kommersiella kanalen Mix Megapol diskuterar att skaffa ett. Här ser vi en tydlig skillnad  

mellan de två kanalerna. Sveriges Radio har en mer utvecklad rekryteringsprocess,  

Mix Megapol däremot byter inte programledare lika ofta, vilket vi tror beror på reklam-

finansieringen och det ständiga behovet av pengar och höga lyssnarsiffror. Detta är något vi 

även har uppmärksammat i historieskrivningen. Inte förrän 1955, togs det inom Sveriges  

Radio fram en planmässig rekrytering som sedan bidrog till att det blev mer vanligt med  

annonsering av tjänster. Dessförinnan var handplockning det vanligaste systemet. 

 

Båda kanalerna använder sig av handplockning och detta ser vi som en vanlig trend även i 

dagsläget vid rekrytering. Det är enkelt, säkert och ger lägre kostnader än att annonsera eller 

att använda sig av rekryteringsbyråer. Produktionen är det viktigaste liksom att program-

ledarens personlighet stämmer överens med programmet, därför anställs ofta välkända  

personer. Sveriges Radio har en säker inkomstkälla och vågar därför anställa unga nya  

talanger, i högre grad än Mix Megapol. Den kommersiella radiokanalen Mix Megapol menar 

att programledaren skall passa in i företaget och vara en profil för programmet och behålla 

företagets image. Enligt Lars Priens modell (se sidan 17) för att nå effektiva arbets-

prestationer, sammanställs individens kompetens, arbetets krav och hur personen passar in i 

miljön vilket vi kan koppla till hur situationen bland annat ser ut på Mix Megapol där det är 

viktigt att personen är kunnig och passar produktionen och den kommersiella miljön med dess 

krav. Prien menar att vid dessa tre faktorers sammanslagning, uppnås effektiva prestationer på 

företaget. 

 

Praktik på kanalerna framträder tydligt som den vanligaste och kanske bästa vägen in på  

radion. Detta beror på att rekryterarna får chans att lära känna praktikanterna och forma dem 

efter kanalens profil. En annan viktig ingång är kontakter och att på något sätt få in en fot i 

företaget. Det är med andra ord viktigt att visa upp sig och bli känd i branschen för att ha en 

möjlighet att få anställning. Detta innebär att en person som önskar bli programledare, kan 

behöva börja från grunden som till exempel reporter. Det är inget nytt fenomen, utan det har 

pågått sedan 1930-talet då en vanlig ingång var att börja arbeta som hallåa vilket inte ansågs 

vara en svår ingång. Lars-Åke Engblom vid Högskolan i Jönköping, menar att det är en fördel 

att ha kontakter inom branschen och även att ha ett, inom företaget, känt efternamn. Detta 

stärks även av Janet Trewin som menar att det är viktigt att använda sig av sina kontakter och 

utnyttja alla småjobb som kan leda till framgång.  

 

Ovanstående text visar på att det idag förekommer både ett öppet och ett slutet rekryterings-

sätt. Utefter modell Radio- och TV-folket i teorikapitlet, kan vi se likheter och skillnader  

jämfört med hur systemet ser ut idag. Likheterna är handplockningen, testerna och ett visst 

engagemang. Modellen anser vi dock går att utveckla ytterligare och modernisera, vilket  

presenteras i slutdiskussionen. 
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För att bli programledare historiskt sett, var hallåprov ett vanligt test. Då bedömdes röst,  

allmänbildning och språkkunskaper som avlyssnades av en jury som idag kan liknas vid  

dagens rekryteringsteam. Testerna gjorde att det var många akademiker som anställdes och att 

anpassning till produktion inte var påtänkt. 

 

En möjlighet Sveriges Radio P3 har idag, är att de kan utföra tester och skola in nya och  

oanade talanger i företaget som ännu inte är kända för dem. Att det är viktigt med extern-

rekrytering, betonade styrelseledamoten Anders Björck på Sveriges Radio redan under 1980-

talet, då han ville att många fler chefer skulle hämtas utifrån. 

 

Sveriges Television Nöjesredaktionen vs. TV4, samt produktionsbolag 
För televisionen är det ombytta roller vad det gäller rekryteringssystem för public service och 

kommersiella medier. Sveriges Television har ingen modell medan TV4 har ett liknande  

beställarsystem som Sveriges Radio. En likhet vad det gäller val av programledare, är att  

personen skall passa produktionen och representera kanalen. När vi blickar tillbaka i historien, 

kan vi se att det fanns en kontrollerad rekryteringsprocess när SVT2 startades 1969. På den 

tiden var det dock viktigt med pappersmeriter som sedan ledde till tester och intervjuer. Under 

70-talet var de t flest akademiker som arbetade som programledare inom televisionen. Detta 

skiljer sig från hur det ser ut i dagsläget då TV4 inte prioriterar utbildning före till exempel 

personlighet. Det var först på 1990-talet som Sveriges Television utmanade sig själva med att 

rekrytera yngre personal. De håller dock fortfarande på sitt kriterium att utbildning är viktigt. 

En modell som har tagits fram av Lars Prien, modell för bedömning vid urval (se sida 18), 

visar att det går att förenkla urvalet och hitta lämplig person till produktionen med hjälp av 

modellen. Den underlättar arbetet för rekryteraren genom att påminna om den sökandes bak-

grund, samt egenskaper för att det sedan skall gå att ställa en prognos över individens  

lämplighet för arbetet.  

 

På Sveriges Television är det många programledare som kommer från exempelvis radion, eller 

har arbetat som journalister. På TV4 är det mer vanligt att programledare handplockas och att 

kanalen bevakar marknaden för att hitta nya talanger. Här går det att diskutera om det är så att 

Sveriges Television ofta tar programledare från public service- radio och att det inte är lika 

självklart att TV4 tar från exempelvis Mix Megapol. Undersökningen visar att TV4 tar in prak-

tikanter som sedan får arbeta sig uppåt till eventuellt en programledartjänst. Kanalen  

erbjuder även andra vägar som hallåa, arbeten på lokal-stationer, programledare för barn-

program, telefoniprogram och via kontakter.  

 

Båda kanalerna använder sig av olika tester vid rekrytering, bland annat pilotinspelningar. 

Produktionsbolag brukar också göra olika tester i form av provfilmningar och  

improvisationer. Att göra tester och uttagningar inför val av programledare, startade redan år 

1957 och det var ett omdiskuterat ämne i branschen.  

 

Produktionsbolag diskuterar mycket kring valet av programledare men tar aldrig någon helt 

okänd till stora produktioner då programledaren skall vara en profil för programmet.  
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9.1.3 Problemformulering 2: Efter vilka kriterier väljs en programledare som 
skall arbeta med underhållningsprogram för radio och TV inom public service i 
kommersiella kanaler? 
Sveriges Radio P1 och P3 vs. Mix Megapol Stockholm 
Ett kriterium som Sveriges Radio har kommenterat som anses vara helt ointressant vid  

rekrytering av programledare, är utseendet och rösten. Enligt Hanna Grotanders studie  

stämmer dock inte detta. Studien visar att rekryteraren ofta har fördomar mot olika utseenden 

och att ett finare yttre har lättare vid rekrytering då det anses vara likgiltigt med goda egen-

skaper. ”Radioutseende” är ett annat ord som Janet Trewin diskuterar. Hon menar att även 

programledares utseende i radio är viktigt då det påverkar hur rösten framställs och hur  

programledaren blir uppfattad. Detta kan vi tolka som att en ledig klädsel kan få program-

ledaren att slappna av på fel sätt och bli oengagerad, samt att gästen inte känner sig  

välkommen. 

 

Mix Megapol anser att rösten är viktig då programledaren skall vara kanalen och programmets 

profil. Detta håller Janet Trewin med om då hon skriver i sin bok, att rösten är det som skall få 

lyssnaren att engagera sig och inte skall vara något som stör. Även dialekten anser Trewin 

skall vara lättförståelig, men personlig, för att budskapet skall nå fram. Tomas Granryd på 

Sveriges Radio P3 nämner också begreppet ”radioröst” som han inte förstår sig på. Röst och 

dialekt var dock mycket viktigt förr. På 1930-talet var det stora diskussioner kring ämnet och 

programledaren var tvungen att tala rikssvenska. Vår undersökning visar att detta har mindre 

betydelse idag då mångfald har blivit allt viktigare så länge programledaren går att förstå. 

 

Det viktigaste kriteriet anser både Sveriges Radio P3 och Mix Megapol, vara programledarens 

personlighet och att den passar produktionen. Finns inte personligheten, så finns det ingen 

chans att kompensera detta med något annat kriterium. Lars Prien stärker dessa argument då 

personligheten är det unika för varje individ och betyder mycket för programmets helhet och 

bedöms därför noggrant vid rekrytering. Vår undersökning visar på att personlighet är det 

viktigaste kriteriet i yrket som programledare. Personlighet går att likna vid den franske  

sociologen Pierre Boudieus tankar kring ett kulturellt kapital. Det handlar om helheten hos en 

person och dess personliga egenskaper som tillsammans bildar ett unikt kapital. Här  

poängterar vi åter att det inte är ett kapital som går att förbruka så som pengar. Olika 

kulturella kapital kompletterar varandra och sådant bedöms vid rekrytering, om program-

ledaren skulle kunna passa tillsammans med en annan programledare. 

 

På Sveriges Radio P3 finns det ingen åldersgräns för programledare, de är öppna för både 

unga och gamla så länge det passar produktionen. Kommersiella Mix Megapol menar det-

samma, men att medelåldern är låg på företaget.  

 

Utbildning är inget krav på Sveriges Radio P3, men personligheten kan utvecklas genom ut-

bildning. Petra Carling på Mix Megapol menar att utbildning inte är så viktigt, de satsar på 

praktikanter. Det bör dock påpekas att dessa praktikanter kommer från en radioutbildning, 

något som kan tolkas motsägelsefullt.  

 

Erfarenhet är positivt enligt Sveriges Radio då den sökande kan visa upp mer och klara av 

svåra situationer vid sändning. Mix Megapol är också positiva till erfarenhet, samt att deras 

praktikanter får erfarenhet hos dem. Här tolkar vi att företaget har chans att själva forma  

praktikanterna till önskvärda programprofiler. Historiskt sett, visades en persons övergång 

mellan olika medier som en erfarenhet och att detta sedan ledde till fler arbeten. Erfarenhet 

var med andra ord viktigt redan under radions första decennier. På den tiden var programmen 
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inriktade på musik och många av programledarna hade en musikalisk bakgrund.   

 

Båda radiokanalerna vill ha jämställd personalkår och försöker därför dela upp program-

ledarrollerna lika mellan könen och har gärna en mix av två programledare i ett program, en 

man och en kvinna. Så har det inte alltid sett ut. På 1930-talet var yrket mansdominerat och 

det var först 1944 som kvinnorna fick börja arbeta som hallåor. Idag är dock andelen kvinnor 

högre inom kommersiella medier menar Ulla Abrahamsson. På Sveriges Radio P3 menar  

Tomas Granryd, att söka en programledare med en specifik etnisk bakgrund, kan vara svårt då 

det smalnar av urvalet. Han säger att det är bra med en mix och att han är positiv till mångfald 

på arbetsplatsen. Lars-Åke Engblom förklarar att vid millennieskiftet ökade rekryteringen av 

personer med olika etnisk bakgrund, något som tidigare var ovanligt. I och med det uppstod 

flera olika planer för mångfald på företagen inom mediebranschen. 

 

Sveriges Television Nöjesredaktionen vs. TV4, samt produktionsbolag 
Televisionsbolagen har olika syn på kriteriet utseende. På Sveriges Television berättade  

Gunilla Nilars att utseendet inte har någon betydelse, samtidigt som Åsa Sjöberg på TV4  

menade att det är ett viktigt kriterium. På Sveriges Television vill nöjesredaktionen att  

programledaren skall intressera tittarna och att personen skall ”gå igenom rutan”. TV4 tror 

dock att tittarna vill ha en programledare som ser bra ut men att det självklart behövs något 

mer än utseendet. Vid TV4:s start rekryterades snygga, duktiga, intelligenta tjejer till program-

ledarrollerna för att utmärka sig från public service och Sveriges Television. Detta försökte 

kanalen inte mörka. 

 

Enligt Hanna Grotanders studie vill många rekryterare inte anställa överviktiga personer då de 

kan framstå som oansvariga, då det yttre är relevant i branschen. Ofta kommenteras detta med 

att den ”personliga lämpligheten” inte var tillräcklig. Denna åsikt stärks på ett sätt av Janet 

Trewin som menar att utseendet är ännu viktigare i TV-sammanhang och detta kan leda till 

större förtroende från tittarna. Samtidigt visar Grotanders studie att företag är försiktiga med 

att anställa attraktiva personer, då det istället kan ge intryck av egoism och tillgjordhet.  

Peter Lundin nämner att på produktionsbolag så är programledarens utseende viktigt i stora 

produktioner då personen skall locka tittarna. När vi tittar tillbaka i historiens rekrytering, kan 

vi se att det redan på 1950-talet fanns åsikter kring programledarens utseende, speciellt vad 

det gäller kvinnor. Något som kunde kommenteras under rekryteringsprocessen, var om  

personen var halvsöt eller hade någon konstig frisyr något vi i efterhand kan anse som en 

märklig form av bedömning. Hur bedömdes till exempel om en kvinna var halvsöt? Under 

dessa rekryteringar bedömdes även rösten som kategoriserades som nasal, knarrig eller  

dialektal. 

 

Ett kriterium som Sveriges Television tycker är viktigt är programledarens språk att personen 

använder sig av korrekt svenska. Då televisionen vill vara bildande, anser de att detta är  

relevant för helheten. Det är dock viktigt att personen använder sitt eget språk. Detta gäller 

även på produktionsbolag där det är angeläget att personen ska kunna uttrycka sig tydligt.  På 

TV4 får mediet inte bli storstadscentrerat och därför tar kanalen in programledare från olika 

orter med olika dialekter för att kunna representera hela landet. 

 

Både Sveriges Television och TV4 värderar personlighet högt, precis som Sveriges Radio och 

Mix Megapol. På Sveriges Television är det angeläget att programledaren är trygg i sig själv 

och på så sätt ger trygghet åt tittarna och har en karisma för att kunna leda programmet på ett 

eget vis. Detta håller även Åsa Sjöberg på TV4 med om. Produktionsbolag övervakar  

personligheten under alla tester av programledare då de vill ha en person som har energi, är 
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tydlig och kan förmedla värme. Även här visar vår studie på värdet av programledarens  

personlighet. 

 

Kanalerna anser att utbildning är en bra grund men att det krävs något mer än höga betyg för 

att kunna bli programledare. I slutet av 1960-talet så startades SVT2, en kanal som skulle vara 

folkbildande, detta innebar att programledaren skulle vara bildade och många av program-

ledarna var akademiker. I vissa program i dagsläget skall programledaren vara verksam i  

produktionen och förberedelserna, något som kräver en journalistisk grund för ett genom-

förande. Gunilla Nilars på Sveriges Television menar att många istället kommer den långa 

vägen via radion och har en viss erfarenhet. Åsa Sjöberg på TV4 håller med Nilars då yrket 

ofta kräver att personen arbetar sig uppåt och har chans att på vägen göra misstag och träna på 

den praktiska biten av yrket. I Lennart Weibulls studie om svenska journalister, visas på ett 

resultat att Sveriges Television har journalister som har längst och bredast erfarenhet inom 

branschen, något vi nu kan koppla samman med intervjun med Gunilla Nilars som tryckte på 

utbildningens betydelse vid rekrytering. Samma studie visar att av de 851 tillfrågade  

journalisterna i studien, är det tre procent av dessa som arbetar som programledare. Med 

andra ord, en ringa del har journalistutbildning. På produktionsbolag anses programledarens 

utbildning ej relevant i underhållningssammanhang. Här är det viktigt att vara en underhållare 

och att ha en nyfikenhet för att klara av en sändning och nå sin publik. Då stora produktioner 

ofta direktsänds, menar Peter Lundin att erfarenhet inom branschen kan vara betydelsefullt. 

 

Båda företagen anser att jämställdhet är relevant, men ändå menar Gunilla Nilars på Sveriges 

Television att det är flest män som syns i rutan men att redaktionen domineras av kvinnor. 

Sveriges Television har dock försökt balansera jämställdheten bland programledare, år 1992 

valde televisionen att försöka minska gapet genom att dela på yrkesrollen med en manlig och 

en kvinnlig programledare i TV-program. Samtidigt kan vi se Ulla Abrahamssons studie som 

visar på att inom nöjes- och underhållningsprogram, både vad det gäller public service- och 

kommersiell TV, är det männen som är i majoritet. Detta anser vi kan vara en historisk efter-

börd, då endast män från början rekryterades till programledaryrket och har fortsatt vara i  

majoritet sedan dess . Under senare år har det blivit mer vanligt att anställa kvinnor, och vi 

kan se i olika TV-situationer idag att programledarrollen ofta delas av en äldre man och en 

yngre kvinna. Vad det gäller mångfald, vill båda kanalerna spegla alla invånare i Sverige  

genom sina programledare. 

 

9.1.4 Problemformulering 3: Hur upplever programledaren som arbetar med 
underhållning sin yrkesroll för TV och radio inom public service och i kommer-
siella kanaler? 
Sveriges Radio, Christer Lundberg P3 och Carolina Norén P4 vs.  

Mix Megapol Stockholm, Madeleine Kihlman 
Vi ansåg det vara svårt att analysera resultatet kring vad programledarna anser om deras  

yrkesroll då de tillfrågade arbetar inom olika produktioner inom underhållning. Det som  

programledarna på Sveriges Radio gemensamt framhåller är att lyssnarna är det viktigaste och 

att de därför vill vara förberedda inför sändningar. Madeleine Kihlman på Mix Megapol anser 

att det är viktigt att som programledare vara en kompis och skapa en relation med lyssnarna 

för att de ska fortsätta att lyssna på hennes program. Här lägger vi märke till att hon har större 

krav från företaget då hon måste uppnå ett visst antal lyssnare för att kanalen skall fortsätta ha 

sina finansiärer. Samtidigt har programledarna på Sveriges Radio krav på sig att följa statens 

regler om opartiskhet för att det skall vara public service- radio, något vi lade märke till vid 

intervjuerna, att kraven är självklara. Även på Sveriges Radio finns det krav om lyssnarantal, 

men det handlar om programmet i sig ska få fortsätta att sändas och inte kanalens existens. 
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Christer Lundberg och Carolina Norén känner därför inte den pressen som vi kan tänka att 

Madeleine Kihlman har under produktionen. 

 

Alla tre programledare har stora krav på sig själva, något som vi tror är nödvändigt för att de 

ska vara bra och förberedda programledare. Carolina Norén och Madeleine Kihlman arbetar 

dessutom mycket självständigt under produktionen, då det krävs extra disciplin.  

 

Under intervjuerna frågade vi om någon av programledarna har arbetat på den andra sidan och 

om de har erfarenheter från både public service och kommersiella medier. Det visade sig dock 

att de endast kan tycka till utifrån eget lyssnande och kontakter vilket de var villiga att ställa 

upp på. Lundberg och Norén på Sveriges Radio var positiva till det kommersiella mediet,  

Norén kan dock inte tänka sig att arbeta under den kommersiella pressen som råder.  

 

Madeleine Kihlman på Mix Megapol tror att programledarna stöttas mer av en redaktion inom 

public service än vad hon gör som arbetar själv. Detta förvånade oss då vi förmodade att  

någon av programledarna skulle ta helt avstånd från den andra sidan då public service- och 

kommersiella medier skiljer sig mycket. Det uppstod heller ingen smutskastning av den andra 

kanalen vilket annars skulle kunna vara tänkbart. Samtidigt går detta att diskutera, då  

konkurrensen om arbeten är stor i Sverige bland programledare och de måste vara beredda på 

att arbeta inom både public service och kommersiella medier.  

 

Något programledarna har gemensamt på båda kanalerna är att de tycker att deras yrke är  

roligt och att kontakten med lyssnarna är viktig och givande. Christer Lundberg på Sveriges 

Radio P3 berättade i intervjun att han också alltid lär sig något nytt varje dag, något som inte 

är självklart i alla yrken.  

 

Sveriges Television, Fredrik Belfrage och Frida Zetterström vs.  

TV4, Tilde de Paula 
Det var även svårt att göra en analys på TV-programledarna då den innefattar två frilansjour-

nalister som har arbetat olika mycket inom Sveriges Television. Här går det inte att göra en 

direkt jämförelse mellan public service och kommersiell TV, då respondenternas situationer 

skiljer sig. 

 

Det intressanta i analysen blev att Fredrik Belfrage och Frida Zetterströms åldersskillnad och 

erfarenhet resulterade i delade åsikter. Fredrik Belfrage tillhör en generation där program-

ledarens viktigaste roll var att arbeta journalistiskt och att vara saklig och trovärdig. Frida 

Zetterström håller till viss del med, men nämner också att det är viktigt att vara en kompis 

med tittarna och att ge värme. Samtidigt har vi lagt märke till en spännande aspekt vad det 

gäller ålder på programledarna. Det är stor åldersskillnad på Fredrik Belfrage och Frida  

Zetterström, samtidigt som det inte är speciellt stor skillnad på Tilde de Paula och Frida  

Zetterström, trots att de ser så olika på sin yrkesroll. Detta medför att vi anser att ålder inte har 

någon större betydelse inom mediebranschen när det gäller hur programledaren upplever sin 

yrkesroll och vad de har för mål med sina program. 

 

Vad det gäller krav från arbetsledare, känner Belfrage och Zetterström inte av detta speciellt 

mycket då kraven förändras beroende på produktionen. Istället har de höga krav på sig själva 

då de måste vara mer självständiga och arbeta på egen hand. Frida Zetterström har dock känt 

av bland annat krav på utseende, något hon inte ser som konstigt och är beredd att uppfylla. 

Samtidigt har Fredrik Belfrage aldrig upplevt liknande krav, något vi tycker är märkligt. Det 

går dock att ifrågasätta som utomstående, om det inte finns fler uttalade krav från ledningen. 
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Här uppmärksammar vi att Fredrik Belfrages uttalande om detta är styrt av hans långa  

erfarenhet och auktoritativa sida. 

 

Tilde de Paula är fast anställd på TV4 vilket begränsar vår analys då det är svårt att analysera 

frilansande journalister med en programledare som är fast anställd, som i och med det känner 

en trygghet. Tilde de Paula arbetar tillsammans med en redaktion och känner krav från denna, 

att föra fram det budskap som var tänkt. Hon har dock också höga krav på sig själv och har 

målsättningen att producera för kunden och inte sig själv. 

 

Det public service och kommersiella mediers programledare har gemensamt, är att de alla vill 

göra TV för tittaren och anser att programledaren inte skall vara självcentrerad, utan till  

exempel att gästen skall stå i fokus. Fredrik Belfrage och Frida Zetterström har båda verkat 

inom både public service och kommersiella kanaler men har helt olika uppfattningar kring de 

olika sidorna. Tilde de Paula har endast arbetat inom kommersiell TV, men tycker att Sveriges 

Television och TV4 mer och mer närmar sig varandra. Fredrik Belfrages åsikt är att de  

kommersiella kanalerna har programledare som skapar rubriker i tidningar och får upp-

märksamhet. Han ser detta som trend även inom Sveriges Television vilket han tycker är  

tråkigt då public service bör gå sin egen väg. Zetterströms erfarenhet från radio säger henne 

dock att de kommersiella kanalerna ger mer uppmärksamhet till sina programledare och är 

mer stolta över sina produktioner. Detta gör att hon hellre arbetar inom kommersiella medier. 

Vi ser Belfrages åsikt som naturlig då han har arbetat länge inom samma bransch och kanske 

ännu inte insett de eventuella förändringar som pågår, både vad det gäller public service och 

kommersiella medier. Vi menar dock inte att Fredrik Belfrages åsikt är felaktig då han har 

lång erfarenhet och antagligen är den som bäst kan svara på skillnaden mellan public service 

och kommersiella medier.  

 

Alla tre programledare anser att det bästa med yrkesrollen är de intervjusituationer de ställs 

inför och den nya kunskap de kan frambringa från intervjun. Detta tror vi ligger i grund i  

deras bakgrund som består utav någon form av journalistbakgrund eller utbildning. 

 

9.1.5 Problemformulering 4: Vilka erfarenheter har programledaren kring  
rekryteringsprocessen? 
Sveriges Radio, Christer Lundberg  P3 och Carolina Norén P4  vs. 

Mix Megapol Stockholm, Madeleine Kihlman 

Alla tre programledare har rekryterats till yrket med journalistutbildning som grund. Vägarna 

har dock sett olika ut, vissa har haft det enklare än andra. Christer Lundberg på Sveriges  

Radio P3 blev erbjuden arbete vid TV för att senare upptäckas och rekryteras av radio.  

Carolina Norén studerade olika ämnen och var verksam för studenttidningen och radion,  

något som gav henne erfarenhet och gjorde henne åtråvärd vid rekrytering av programledare 

på Radio Stockholm. Madeleine Kihlman gjorde praktik för att sedan börja arbeta på lokala 

stationer.  

 

Programledarna på Sveriges Radio fick göra tester i from av sändningar, medan Madeleine 

Kihlman på Mix Megapol endast skickade in ljudprov och kallades till intervju. Vi kan se att 

alla tre har blivit rekryterade genom sin talang och viss erfarenhet. Detta bekräftar de också 

genom att berätta att de hade chansen att göra sina misstag och prova på under utbildning och 

lokala sändningar. Därför väljer alla tre programledare att rekommendera praktik och små 

arbeten som resulterar i att den sökande kan visa upp ljudprov vid rekrytering.  
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Carolina Noréns entré i Sveriges Radio fick dessutom en extra skjuts då hon fick åka på ett 

programledarläger, en utbildningsvecka som gav henne en bra grund. Under hennes första tid 

fick hon sedan också en handledare som följde henne under de första månaderna. Både  

Christer Lundberg och Madeleine Kihlman fick börja direkt, så här går det inte att se någon 

skillnad mellan public service och kommersiella medier, hur de tar hand om sina nya  

anställda.   

 

Sveriges Television, Fredrik Belfrage och Frida Zetterström vs.  

TV4, Tilde de Paula 

Fredrik Belfrage, Frida Zetterström och Tilde de Paula ville redan från början arbeta som 

journalister och har därför utbildat sig på ett eller annat sätt. Fredrik Belfrage som tillhör en 

annan generation började dock arbeta som journalist redan innan han utbildade sig. Frida  

Zetterström och Tilde de Paula däremot, valde att studera mediekunskap som unga.  

 

Fredrik Belfrage började vid lokalradion i Skövde och tog sig sedan vidare till televisionen. 

Detta kan vi även se hos Frida Zetterström som först började arbeta vid radion och senare gick 

vidare till televisionen. Detta är något som Gunilla Nilars på Sveriges Television Nöjes-

redaktion, berättade för oss var vanligt, speciellt inom public service.  

 

Tilde de Paula gjorde praktik på TV4 Uppland och fick sedan anställning. Även Frida  

Zetterström praktiserade, dock på en radiokanal, där hon även skrev sin C-uppsats och fick  

anställning. Här har vi återigen ett bevis på att praktik kan leda till anställning.  

Fredrik Belfrage har tagit sig fram mycket på grund av sitt arbete som sportreporter och  

småjobb som har hjälpt honom upp till toppen. Att arbeta sig uppåt för att bli programledare 

är nödvändigt, det går inte att gå från noll till toppen direkt, något som Åsa Sjöberg också 

nämner, rekryterare på TV4. 

 

Den enda av de tre som har sökt arbete via annons eller tidning är Fredrik Belfrage, något som 

vi historiskt kan se var vanligare på den tiden. Tilde de Paula och Frida Zetterström har  

istället fått skicka in prover som bedöms och fått göra olika tester inför rekrytering. Belfrage 

berättar att han också har fått göra olika tester, men att de skiljer sig åt beroende på  

produktion.  

 

9.1.6 Problemformulering 5: Vad utmärker en radio och TV- programledare i 
dagens medier inom underhållningsprogram? 
I resultatet presenterar vi inte denna fråga i ett eget stycke då vi anser att den är övergripande 

för alla resultat av intervjuerna. Både rekryterarna och programledarna själva har berört yrkes-

rollen på flera olika sätt och här i diskussionen väljer vi att sammanställa och diskutera detta. 

Resultatet av vad som utmärker en radio och TV- programledare i dagens medier inom under-

hållningsprogram finns med andra ord presenterat genom hela resultatkapitlet.  

 

Intervjuerna ger oss en bild av vad som utmärker en programledare idag. Det är tydligt att 

rekryterarna inom radio och TV vill ha en programledare med en stark personlighet och  

karisma, det vill säga ett speciellt kulturellt kapital. Att personen vågar vara sig själv och 

känns äkta. Detta kan vi koppla till Bourdieus kulturella kapital som skiljer sig mellan individ 

och situation. Den personlighet och unika egenskaper som varje person har sedan födseln och 

som kan förändras beroende på situation. 

 

Programledaren skall vara trygg och dela med sig av detta till åhörarna. För att få anställning 

som programledare idag är det även viktigt att ha ett korrekt språk, men även att det skall vara 



 

46 
 

ett talspråk och att det skall vara underhållande. Flera av rekryterarna sa att språket dock är 

viktigare vid folkbildande program, men att många programledare har någon form av  

utbildning som grund även för underhållningsgenren. Vi kan se att undersökningen visar på 

att kriterier för programledare idag är nödvändiga och relevanta. Det handlar inte bara om 

utseende och andra ytliga kriterier. Dock är kändisskap något som blir allt viktigare och som 

begränsar arbetsmöjligheten för många som annars drömmer om att bli programledare. 

 

Efter intervjuerna med alla programledare kan vi se en tendens att intervjusituationer är  

viktigt för dem och att en programledare skall kunna få någon annan att stå i centrum.  

Programledaren är värd/värdinna och skall ställa de frågor lyssnare och tittare har för att  

skapa en god kompisrelation med dessa.  

 

Något annat som utmärker en programledare idag är att de överlag har höga krav på sig själva 

och vill göra bra program för åhörarna. Samtidigt förekommer åsikter att programledare måste 

vara lite egotrippade för att klara av pressen och för att bli anställd. Det är viktigt att kunna 

sälja sina egenskaper och personlighet då konkurrensen är stor inom branschen. Leif  

Furhammar berör även detta i sin bok ”Sex, såpor och svenska krusbär”- Television i  

konkurrens. Han menar att kändisskapet som programledarrollen ger grundar sig i  

exhibitionism och psykologisk betingning i form av självbespegling. Programledaren vill  

gärna ha uppmärksamhet i offentligheten men att ändå kunna skilja yrkesliv och privatliv och 

inte vara centrerad i sändning. 

 

Kändisskapet ingår idag som en del i programledarrollen. Det är ett offentligt yrke som kräver 

inre styrka hos programledaren då det är en egen levnadsstil. Det är viktigt att kunna hantera 

sitt kändisskap på rätt sätt och inte utnyttja det. Detta är annars något som programledaren kan 

få ångra lång tid framöver. Leif Furhammar berör även detta i sin bok som finns nämnd ovan. 

Han menar att då yrket ger kändisskap och tillhörande privilegier, speciella förmåner, måste 

programledaren kunna hantera dessa rätt. Samtidigt kan vi se i dagens medier, framförallt i 

kvällspress, att programledare bevakas på till exempel kändisfester och detta för att medie-

konsumenterna har ett behov av att följa kända personer. 

 

Många programledare väljer idag att delta i reklam av produkter. Många programledare fri-

lansar och kan även få ta arbete utanför branschen som till exempel reklam där de får agera 

profil för ett visst varumärke. Detta anses vara godkänt av många kanaler så länge det hålls på 

en rimlig och seriös nivå. Kanalen kan även behöva godkänna detta då det skrivs avtal mellan 

programledare och kanaler. 
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9.2 Slutdiskussion 

Undersökningen visar att det skiljer sig från kanal till kanal om det finns ett speciellt system 

för rekrytering av programledare. Public service har en mer utvecklad process på radiosidan, 

än kommersiella medier. Undersökningen visar dock att kommersiell TV har ett liknande  

system som public service- radio. 

 

Den vanligaste rekryteringsform av programledare idag är handplockning, både inom public 

service och kommersiella medier, något som vi även kan se är det mest förekommande  

historiskt sett. Den kommersiella kanalen TV4 bevakar ständigt mediemarknaden för att  

kunna vara först med att hitta nya förmågor som programledare. 

 

Studien visar även att det huvudsakligen är produktionen av radio och TV som bestämmer 

vilken programledare som skall leda programmet. Personligheten måste stämma överens med 

programmet anser public service- kanalerna och de kommersiella. Produktionsbolag är en 

förhållandevis ny form av produktion historiskt sett, som både public service och  

kommersiella medier använder sig av och som själva ofta väljer programledare. 

 

Vi kan även se att praktik på kanalen är ett vanligt sätt att komma in i företaget. Detta system 

finns inom public service och kommersiella medier, dock främst inom de sistnämnda. Även 

kontakter och att ”tjata” är betydelsefullt i hela branschen. Att visa upp engagemang har varit 

viktigt sedan kanalernas start. Studien visar också att det är vanligt att alla kanaler får in  

intresseanmälningar till programledaryrket. 

 

Hallåprov var en vanlig form av test förr i tiden, idag är det mer vanligt att den sökande får 

simulera programledarrollen utefter produktion inom både public service och kommersiella 

medier. Det är också vanligt med ljud- och filmprover. Under våren 2008 provade public  

service Sveriges Television ett nytt rekryteringssätt i form av tävling, TV-Stjärnan. 

 

Förr i tiden prioriterades utbildning vid rekrytering. Undersökningen visar på att det i dags-

läget är många programledare som har någon form av utbildning, men att det inte är något 

krav från kanalerna. Erfarenhet anses vara viktigare både inom public service och  

kommersiella medier. Av de kriterier vi har undersökt är personlighet det viktigaste inom alla 

kanaler och företag. Utseendet kan ha viss betydelse, främst inom kommersiella medier och 

produktionsbolag. Detta kriterium hade dock större betydelse förr i tiden. Rösten anses vara 

oviktig inom public service- radio men mycket betydelsefull vid kommersiell radio. Det som 

kanalerna dock ha gemensamt är att programledarnas personlighet och självmål är den  

viktigaste egenskapen. 

 

De intervjuade programledarna i studien har liknande väg in i branschen via lokal produktion 

eller praktik, samt någon form av utbildning. Det som utmärker en programledare är att de 

idag ofta frilansar, har höga krav på sig själv, ser på sin yrkesroll som värd/värdinna, vill vara 

kompis med åhöraren, kan uppfattas som egotrippad och är ett varumärke för kanalen.  

Programledaren idag ingår också i kändiskretsen och är offentlig. Dessa egenskaper går att 

hitta hos programledare som arbetar med underhållningsprogram för radio och TV, inom både 

public service och kommersiella medier. 
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9.2.1 Uppdatering av modell, Radio- och TV-folket.  
Efter vår undersökning kan vi se en förändring av de rekryteringssätt som Lars-Åke Engblom 

presenterade i sin modell Radio- och TV-folket från 1998 (se sidan 16). Vi vill därför  

presentera ett förslag på en uppdatering av modellen utgående ifrån de samtal och intervjuer 

vi genomfört och anpassa den mot programledaryrket och dess nuvarande och framtida  

rekrytering. 

                        Rekryteringssätt  

Slag av medarbetare Sluten rekrytering Öppen rekrytering Annan rekrytering 

    

Programledare Handplockning Auditions Tävlingar 

Public service Praktikanter Intresseansökan  

 Annonsering internt Tester och ljud- och filmprov  

    

Programledare Handplockning Intresseansökan  

Kommersiella kanaler Praktikanter Tester och ljud- och filmprov  

 Annonsering internt   

    

Programledare Handplockning   

Produktionsbolag Tester   

    

Tablå 9.1 Förslag på ny modell av Radio- och TV- folket. Rekrytering av programledare inom under-
hållningsprogram. 

Under ”slag av medarbetare” har vi ändrat till programledare, public service, kommersiella 

medier och produktionsbolag så att det är anpassat för dagens programledare. Vi har valt att 

under sluten och öppen rekrytering nämna de sätt som förekommer under de tre olika  

kategorierna. Vi har även valt att lägga till ett rekryteringssätt vi kallar för annan rekrytering, 

sätt som varken kan definieras som öppna eller slutna. 

 

Under sluten rekryteringsväg ingår handplockning, praktik och annonsering internt. Detta 

förekommer både inom public service och kommersiella medier. Annonsering externt,  

existerar i stort sett inte längre. Produktionsbolag använder sig mest utav handplockning och 

tester när det gäller rekrytering av programledare. Undersökningen visar också att det finns en 

form av handplockning som går att benämna som värvning från konkurrenter, då kanalen  

studerar marknaden och eventuellt hittar nya förmågor i branschen. 

 

Öppen rekryteringsväg innefattar överlag intresseansökningar och tester. Public service  

Sveriges Television använder sig också av audition. Vi har även funnit rekryteringssätt så som 

tävling (Sveriges Televisions TV-Stjärnan). 

 

9.3 Förslag på vidare forskning 

Vi har gjort en hermeneutisk kvalitativ undersökning i form av intervjuer för att ta reda på hur 

rekryteringsprocessen fungerar för programledare som arbetar med underhållning inom radio 

och TV, public service och kommersiella medier. Vi anser att det vore intressant att följa upp 

denna undersökning på två olika sätt.  

 

Vi har undersökt rekryteringen för underhållningsprogram. För att göra en fullständig  

forskning kring programledaren och rekryteringsprocessen, skulle ett tillägg med perspektiv 

på aktualitetsprogram och nyhetsframställning vara en tänkbar vidare forskning. Vi vet att det 
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är skillnad på underhållningsprogram och aktualitetsprogram. Detta påverkar det redaktionella 

arbetet och kravet på bildning vid rekryteringen av programledare. Det skulle även vara  

intressant att utöka urvalet och ta med Utbildningsradion då dennas produktion skiljer sig från 

det mesta.  

 

Ett annat alternativ som vi ser för vidare forskning, är att välja andra radio- och TV-kanaler 

för att se om det skiljer sig något från vårt resultat. Den nya undersökningen skulle då också 

vara intressant att jämföra med vår studie för att se om det finns skillnader med de kanaler 

som till exempel endast använder sig av produktionsbolag, något som kan komma att bli allt 

mer vanligt i framtiden.   
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Bilaga 1. Intervjuguide för rekryterare 

 

Bakgrund 

 Kort presentation, uppdrag, ställning.  
 

Rekrytering av programledare till underhållningsprogram.  

 Hur går rekryteringsprocessen till?  

 Vilken är den vanligaste rekryteringsformen som ni använder er av?  

 Hur väljs en programledare till exempelvis Idol? 

 Vilka är kriterierna för en programledare?  

 Hur stor betydelse har följande kriterier: 

 

Utseende 

Röst/dialekt 

Personlighet 

Ålder  

Utbildning 

Erfarenhet 

Kön 

Etnisk bakgrund 

 

 Vilka krav ställs på programledaren?  

 Vem tar i praktiken beslutet?  

 Trender i valet av programledare. 

 Hur har trenderna skiftat? 

 Hur har rekryteringen gått till ur ett historiskt perspektiv?  

 Hur tror du att rekryteringen kommer att gå till i framtiden? 

 Hur tror du att programledarna upplever rekryteringen?  
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Bilaga 2. Intervjuguide för programledare 

 

Bakgrund 

 Kort presentation, uppdrag, ställning.  
 

Yrkesroll programledare.  

 Varför ville du bli programledare? 

 Vilka vägar tog du? 

 Vem tog kontakt med dig? 

 Fick du göra något test? 

 Hur ser du på rekryteringsprocessen? 

 

 Har du sökt tjänsten som programledare tidigare? 

 Hur ser du på din roll som programledare?  

 

 Vilka krav upplever du att det ställs på dig som programledare?   

 Vilka krav ställer du på dig själv? 

 Vad anser du om dessa krav?  

 

 Är det någon skillnad på yrkesrollen som programledare inom public ser-

vice/kommersiell media?   

 Hur gick det till när du anställdes?  

 Vad är det bästa med att vara programledare? 

 

 

 


