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Den här studien är en undersökning den populära svenska frågesporten På spåret. På 

spåret sände sin första säsong år 1987 och har sedan dess behållit sin position som ett av 

Sveriges mest populära tv-program, sett till tittarsiffrorna. På spåret sänds i SVT som 

tillhör public service i Sverige. 

Syftet är att göra en kvantitativ innehållsanalys av frågorna som ställs i tv-programmet 

samt en kvantitativ studie av deltagarna som har ställt upp i programmet genom åren det 

har sänts. Vårt mål med den kvantitativa innehållsanalysen är att finna en förklaring till 

programmets genomgående stora popularitet.  Studien lutar sig på begrepp som 

”populärkultur” och ”högkultur”. Studien visar att trots att programmet hart i princip 

förblivit oförändrat under alla åren det sänts så har det skett en förändring i vilka frågor 

som ställs i programmet. Antalet frågor som kategoriseras som populärkultur har ökat 

medan högkulturen har minskat. Populärkulturen har fått mer plats i programmet. Vi drar 

slutsatsen att det har med en ”föryngring” tv-programmet har genomgått där 

programskaparna har varit intresserade av att locka till sig en yngre publik. På spåret har 

ändå verkat ”ligga rätt i tiden” trots eller oavsett de förändringar som skett eftersom att 

programmet under all sin tid har haft höga tittarsiffror och varit ett av Sveriges populäraste 

tv-program. 
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This study will examine the popular Swedish quiz-show På spåret. På spåret broadcasted its 

first season in 1987 and has since then maintained its position as one of Sweden´s most 

popular television programs. På spåret appears on channel SVT, belonging to the public 

service in Sweden. 

The purpose of this study is to make a quantitative content analysis of the questions asked 

in the TV program a quantitative study of participants who have taken part in the program 

over the years it has been broadcasted. The purpose with the quantitative content analysis 

is to find an explanation to the consistently high viewing numbers. The study is based on 

concepts such as “popular culture”- and “high culture”. 

The study shows that although the program has remained basically unchanged during all 

the years it has been broadcasting there have been a change in the questions asked in the 

program. The number of questions that are categorized as “popular culture” has increased, 

while the high culture has decreased. Popular culture has gained more space in the 

program. 

We conclude that the program has gone through a “rejuvenation” where the creators of the 

program have been interested in attracting a younger audience. På spåret has nevertheless 

appeared “to be right on time” despite or regardless of the changes that have occurred, this 

because the program during its time have enjoyed high viewing figures and has remained 

one of Sweden’s most popular television programs. 
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1. Inledning  

”Vart är vi på väg” är en fråga som har ställts till miljoner svenskar i snart 30 år. I Sveriges 

Television debuterade 1987 tv programmet På spåret. Det är ett svenskt format och de två 

skaparna heter Lennart Andersson och Ingvar Oldsberg. Tillsammans hade de hört talas om 

ett tyskt frågesportprogram där en helikopter hade flugit över en tysk stad. Deltagarna hade 

som uppgift i programmet att gissa vilken stad som helikoptern flög över (Sveriges 

Television, 2009). Samtidigt fick Lennart Andersson se en video som filmade en uppspeedad 

tågresa mellan London och Brighton på en minut. De båda herrarna kombinerade de här två 

idéerna och tv programmet ”På Spåret” växte fram (Sveriges Television, 2009). 

Den 5 september 1987 var det premiär för På spåret i Sveriges Television. Programmet 

innehöll tre resor som alla gick till olika städer i Sverige, deltagarna skulle gissa till vilken 

stad som tåget var på väg till. Programmet blev snabbt en stor succé för SVT och tre år efter 

premiärprogrammet hade På spåret noterats för en tv publik på 3,7 miljoner svenskar 

(Mediemätning Skandinavien, 2015). Snart 30 år senare är programmet en fortsatt succé för 

Sveriges Television (Sveriges Television, 1987-2015). 

Flera tidigare deltagare och tv-journalister har de senaste åren vittnat om en stor förändring i 

På spåret. Det handlar om att karaktären på frågorna har ändrats och att framförallt frågor 

kopplade till det som kallas högkultur har minskat och att populärkultur har fått ett större 

utrymme i programmet. Författaren Göran Hägg som deltagit i programmet uttalade sig i en 

artikel från Aftonbladet där han hävdade att det har blivit svårare för personer med hans 

bakgrund att vinna programmet. Detta därför att populärkulturen i större grad ersatt 

högkulturen (Gustafsson, 2010). Krönikören Sylvia Balac skrev en artikel i nyss nämnda 

tidning där hon menade att populärkultur har fått högre status och att tv och biotittande nu 

ansågs mer allmänbildande i På spåret än klassisk musik och litteratur (Balac, 2015). 

Studien kommer att vara en innehållsanalys studie av programmets deltagare och ställda 

frågor. Syftet är att efter ett stort antal utvalda avsnitt undersöka förändringen av 

programmets ställda frågor och deltagarnas professioner. Målet med vår undersökning är att 

hitta en förklaring till programmets stora popularitet. Forskningen är viktig eftersom tidigare 

forskning runt På spårets format helt saknas. Innehållsanalyser om reality-TV finns det 

förvisso gott om. Det mest utforskade området inom reality-TV är dokusåpor likt ”Big 

Brother” och ”Paradise Hotel”. Det finns också god forskning om de brittiska och 

amerikanska gameshow-formaten ”Who wants to be a millionare” och ”Jeopardy”.  

Undersökningar kopplade till svenska gameshow-format som t.ex. ”Doobidoo” och ”På 

spåret” saknas dock.  
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1.1 Disposition 

Vi inleder vår uppsats med att ge en bakgrundsbeskrivning av uppsatsidén, där vi både 

kortfattat beskriver programmet På spåret och även ger en kortare historieöverblick om 

fenomenet gameshow. Efter inledningen går vi igenom vårt syfte och därefter kommer vi att 

systematiskt gå igenom våra frågeställningar som vi valt att använda oss utav för att uppnå 

vårt syfte.  

Vi tänker sedan förklara de begrepp som vi frekvent kommer att använda oss av i uppsatsen. 

Gällande På spåret saknas tidigare forskning men vi tänker beskriva vår teoretiska 

utgångspunkt och vetenskapliga positionering. Mycket av teorin vi använder oss utav är 

tidigare forskning på andra typer av gameshow-format.  

Vi redovisar analysen och resultatet av undersökningen och avslutar med en diskussion 

angående vårt resultat.  

1.2 Gameshows 

Fenomenet med gameshows och frågesport i tv är inget nytt fenomen. I Storbritannien 

startade år 1938 tv/radioprogrammet ”Spelling Bee”. Programmet sändes i 15 minuter och 

gick ut på att de tävlande i programmet skulle stava ett visst antal ord rätt under en 

begränsad tid. Programmet sändes live och räknas som den första gameshowen någonsin i 

television och programmet blev snabbt en tittarsuccé (ukgameshows.com, 2015). 

År 1957 markerar en milstolpe i svensk tv-historia. Sveriges televisions (dåvarande 

Radiotjänst) första gameshow ”Kvitt eller dubbelt - tiotusenskronorsfrågan” hade premiär år 

1957 och var en svensk version av den amerikanska gameshowen ”the 64 000 Dollars 

Question”. Programmet gick ut på att bjuda in tävlande som var experter på något 

specialämne. Alltifrån akvariefiskar till Evert Taube sedan skulle personen svara på ett antal 

komplicerade frågor kopplade till sitt specialämne. Programmet blev en mycket stor succé för 

svensk television (SVT.se, 2015). 

På 1980 och 90-talet övergavs många av de inköpta gameshows-formaten och Sveriges 

television valde istället att satsa på egna format. Notknäckarna (1981) , På spåret (1987) och 

Diggiloo (1998) är några av de programmen som debuterade under den här eran. Både På 

spåret och Diggiloo sänds än idag, det senare dock under namnet Doobidoo (SVT, 2014).  
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1.3 På spåret 

På Spåret är ett svenskt återkommande Tv-program som har sänts i Sveriges Television 

sedan 1987, med undantag för år 1989, 1992 och 1994. Sedan 1995 har programmet sänts 

varje år utan avbrott (Brynstedt, 2010). Programmet har behållit samma upplägg sedan 1987. 

Programformatet är en frågesport med resetema, där kända personer tävlar mot varandra. 

De tävlande placeras i två ljudisolerade tågkupéer. Varje program består av tre filmade 

tåg/bil eller båtresor. (Sveriges Television, 1987-2015) 

De tävlande ska i tågkupéerna gissa till vilken destination som resan är på väg till. Resan 

består av ett antal poängnivåer där programledaren vid varje nivå ger gåtfulla och kryptiska 

ledtrådar om den destination som resan är på väg till. När det tävlande laget tror sig veta vart 

resan är på väg ska deltagarna rycka i en nödbroms som finns upphängd i varje kupé. 

(Sveriges Television, 1987-2015) 

Efter varje avslutad resa får deltagarna svara på tre till fem filmade frågor kopplade till det 

korrekta resmålet. Vid starten 1987 gick samtliga resor till svenska städer. År 1990 

utvidgades programmet och resorna gick nu inte bara till svenska städer utan även till 

nordiska städer. År 1995 förstorades återigen programmets spelplan från Norden till hela den 

europeiska kontinenten. År 1999 blev Europa för litet för den populära frågesporten och då 

gick resorna över hela världen (Sveriges Television, 2009). Allt ifrån storstäder som New 

York, Rio De Janeiro och Hong Kong till mer svårtillgängliga städer som t.ex. Honolulu, 

Manilla, Kabul och Anchorage till mindre utländska städer som t.ex. San Marino, Gibraltar 

och Heraklion. 

Utöver de tre resorna och frågorna därtill har det sedan säsongen 1996 funnits en 

specialfråga.  Mellan åren 1996-2005 kallades specialfrågan ”På spåret-teatern” och gick ut 

på att programledarna skulle framföra en sketch där en stad eller känd person åsyftades. De 

tävlande lagen skulle gissa vilken stad eller person som åsyftades och därefter rycka i 

nödbromsen. Säsongen 2005/2006 ersattes teatern av årtalsfrågan ”Retur”. Säsongen 2010 

ersattes ”Retur” av ”Vem där?” där en känd person söktes istället för ett årtal.  

Musik är ett återkommande inslag i programmet och det har alltid funnits en orkester som 

spelar musik i programmet. (Sveriges Television, 1987-2015). Ingvar Oldsberg var 

programledare vid starten 1987 och det var ett uppdrag han behöll fram till år 2009. Sedan 

2009 har Kristian Luuk tagit över som programledare för På spåret.  

Programmets långa deltagarlista har varit gedigen. Det har enbart rört sig om personer med 

någon form av offentlighet. Allt ifrån idrottsmän som t.ex. Stefan Holm, Magdalena Forsberg 
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och Lennart ”Hoa Hoa” Dahlgren till professorer som t.ex. Hans Rosling, Dick Harrisson och 

Ulf Danielsson och en stor skara politiker som t.ex. Gudrun Schyman, Göran Hägglund och 

C-H Hermansson (Sveriges Television, 1987-2015). Konstnärer, musikartister, 

programledare, komiker och kända företagare är ytterligare exempel på yrkesgrupper av 

offentliga personer som medverkat i programmet (Brynstedt, 2010). 

Programmet har varit en enorm succé och sedan starten 1987 är det inte ett enda program 

som har noterats för en publik under en miljon (Mediemätning Skandinavien, 2015). 

Rekordet ligger på 3,7 miljoner tittare år 1990 (Brynstedt, 2010). Formatet har inte 

förändrats nämnvärt på 30 år. Ändå snittade den 25:e säsongen (2014-2015) en publik på 

över två och en halv miljon tv-tittare varje avsnitt (Mediemätning Skandinavien, 2015). Det 

är ett format som svenska folket på snart 30 år inte har tröttnat på. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1  Toppnotering antalet tv tittare/år/avsnitt 

    Källa: Bearbetad statistik från MMS
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att finna en förklaring till På spårets stora popularitet, vi ska uppnå 

syftet genom att undersöka och analysera förändringen av de ställda frågorna i programmet 

utefter fyra valda säsonger. Vi vill undersöka huruvida programmet har förändrats sett till 

vilka kategorier frågorna behandlar. Studien är viktig för att det kommer att ge en bild av det 

svenska tv landskapet och en inblick i ett väldigt populärt svenskt tv-fenomen.  

Utöver analysen av de ställda frågorna i programmet tänker vi att göra en liknande analys på 

programmets deltagare. Vi vill undersöka om det skett någon förändring i vilken bakgrund 

deltagarna har. Vi vill undersöka om det finns något samband mellan frågornas kategorier 

och deltagarnas bakgrund. 

Vi vill undersöka huruvida det som kategoriseras som högkultur eller det som kategoriseras 

som populärkultur har fått mer eller mindre plats i programmet eller om det är oförändrat. 

Ser man till begrepp som populärkultur så kan en eventuell ökning av populärkultur förklara 

varför program just är ”populärt”. 

2.1 Frågeställning 

För att uppnå syftet med vår studie har vi avgränsat oss till följande fyra frågor: 

 Vilka ämnen behandlas av frågorna i På spåret och hur ser fördelningen av frågorna 

ut? 

 Hur har karaktären på frågorna förändrats sett till populärkultur och högkultur och 

sett till samhällsvetenskap kontra naturvetenskap? 

 Inom vilka huvudområden är deltagarna verksamma? 

 Hur ser relationen mellan deltagarnas bakgrund och de ställda frågorna ut?  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Quiz-show 

Hetsroni (2001) analyserar frågorna i den populära quiz-showen Who wants to be a 

millionaire? I studien kategoriserar han frågorna i olika teman som politik, språk, vetenskap, 

matematik, geografi, religion, sport, mat och hobby, högkultur och ekonomi. Han kunde visa 

på att 40 % av frågorna handlade om ”lättare ämnen” som underhållning, sport, mat och 

fritid och ungefär lika många frågor som handlar om hårda fakta såsom historia, högkultur, 

språk vetenskap och matematik. I programmet Who wants to be a millionaire? spelar man 

om pengar genom att svara på frågor på olika nivåer, där varje nivå ger mer pengar i vinst. 

Studien visar ett samband mellan vilket ämne frågan behandlar och vilken nivå den ställs på. 

Ju mer pengar man spelar om desto mer frågor handlar om det författaren kallar ”high 

culture” och även frågor om ”high art” historia och vetenskap. Vid lägre summor handlar 

frågorna mer om underhållning, fritid och sport (Hetsroni, 2001). 

Han fann även att frågorna är relativa när det kommer till deltagarnas livsstil, intressen, 

erfarenheter, utbildning. Alla kategorier av frågor kan ge upphov till både ”svåra” och ”lätta” 

frågor. Inom varje kategori kan svårighetsgraden variera väldigt mycket. Studien visar tydligt 

att programmet who wants to be a millionaire snarare ställer breda och allmäna frågor än 

snäva och specialiserade frågor (Hetsroni, 2001).  

Hetsroni & Tukachinsky (2003) studerade programmet ”Who wants to be a Millionaire” i 

USA, Ryssland och Saudiarabien. I likhet med studien från 2001 så undersöker man även här 

frågorna och delar in dem i olika kategorier. Sedan jämförs dessa mellan USA, Ryssland och 

Saudiarabien. Studien visar att trots att programmet är ett globalt format så är det tillräckligt 

flexibelt för att manifestera lokala skillnader beroende på var, i vilken kultur, det produceras 

och sänds. För att ta ett exempel ur studien så visade den att sport är ungefär lika vanligt i 

alla tre länder medan man kunde se att i USA var populärkultur politik och ekonomi 

vanligare än vad den var i till exempel Saudiarabien. När det kommer till populärkultur ligger 

Ryssland närmare Saudiarabien än USA (Hetsroni & Tukachinsky, 2003). 

Vi ska i likhet med dessa två studier från 2001 och 2003 göra en innehållsanalys. Skillnaden 

blir att vi istället för att jämföra olika kulturer ska jämföra olika år inom samma kultur när vi 

studerar På spåret i Sverige. 
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3.2 Television 

Från tiden på 90-talet när reality tv tog fart saknas det en del forskning kring tv-tittarna, eller 

användarna. Oftast deltog tittarna inte i debatten kring programmen. Anette Hill (2015, s. 19) 

skriver i sin bok:  

” […] audiences are usually absent from debates about reality TV, whether in the 

press, in academic studies or in the industry. In the 1990’s, when reality TV took 

off as a genre in America, Australia and Europe, audiences were usually caricatured 

as dumb, or as voyeurs.” 

Ira Wagman (2013) undersökte programmet Deal or No Deal. Programmet studeras i 

relation till globalisering och internationell spridning av kulturella produkter såsom tv 

program. Här argumenteras för att spridning som koncept är viktigt för att förstå på vilka sett 

olika tv-format sprider sig i olika kulturella kontexter. Deal or No Deal har sitt ursprung 

utanför Nordamerika men har anpassats olika i USA respektive Kanadas television (Wagman, 

2013). Detta står i motsatts till det svenska programmet På spåret som, förutom att det i en 

kortare period sändes i Norge, inte har exporterats till ett annat land. Däremot kan man se 

att program har en lokal anknytning till det land varpå det sänds. Utifrån studier som den 

ovan nämnda kan man undersöka På spåret i en svensk kontext och kultur. 

Katharina Brummer (2014) studerade hur kvalitet definieras och skapas inom tv-

produktionen i Sverige. I en del av studien undersöker Brummer kvalitetsbegreppet bland 

aktörerna i tv-produktionen av programinnehåll. I studien jämförs också de människorna 

som skapar TV med företagsägarna, de som äger produktionsbolagen. Studien är avgränsad 

till de så kallade Big5 dvs. public service kanalerna SVT1, SVT2 och de kommersiella 

kanalerna TV3, TV4 och Kanal 5. I studiens bakgrund för Brummer (2014, s. 11) fram från 

olika andra källor att ” […] Tv-produktionen inom public service har ett demokratiskt 

uppdrag och ska uppfylla krav på mångfald och kunskap.” Studien visar också att det råder 

en stor dominans av amerikanska program och det svenska TV-landskapet blir mer 

fragmenterat och allt mer kommersiellt (Brummer, 2014). Författaren efterlyser att smalare 

program och högkvalitativa serier ska få större utrymme (Brummer, 2014, s. 116).  

Brummer (2014) beskriver också att tv-branschen i Sverige har sitt ursprung i en offentligt 

finansierad sektor styrd och reglerad av staten. Public service baserades i stor utsträckning på 

folkbildningsidealet som gick hand i hand med rösträttsfrågan. Brummer (2014, s. 110) 

beskriver också att: 

”Studien visar också att utbudet av underhållande program har ökat och särskilt 

inom formatindustrin. Såväl representanter från den kommersiella delen av 

branschen som representanter från public service menade att formaten kan bli 
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likriktade. Eftersom vinstkraven är höga inom den kommersiella Tv-branschen 

köper man in eller producerar format som både säljer och är kostnadseffektiva.” 

En annan kvalitetsaspekt för att säkra formaten är att använda kändisar. Det finns ett 

egenvärde i kändisskapet i sig. I ena fallet är kändisen där för kvalitetens skull och i andra 

fallet medverkar kändisar för att generera höga tittarsiffror. Brummer ser TV som en form av 

offentligt rum och också en förmedlare av vad som benämns som populärkultur (Brummer, 

2014). 

3.2.1 Skillnaden mellan SVT och TV4 

För att förtydliga På spårets kontext så kan man jämföra SVT med Sveriges största 

kommersiella tv-kanal. I en undersökning på uppdrag för myndigheten för radio och TV, 

genomförd av professor Kent Asp studerar man de svenska kanalernas programutbud mellan 

åren 2003 och 2013. Mellan åren 2003 och 2013 bestod i snitt 8 % av SVT:s alla program av 

nöjesprogram. På TV4 var motsvarande siffra, från samma tidsperiod ungefär 7 %. Det visar 

att andel nöjesprogram mellan TV4 och SVT är näst intill densamma. På den punkten som 

TV4 och SVT skiljer sig åt är andelen tv-serier som är nästan dubbelt så stor hos TV4 än vad 

den är på SVT (Myndigheten för Radio och TV, 2013). 

I undersökningen delar man in alla programmen i tre övergripande kategorier, Information, 

Underhållning och Sport. På SVT1 och SVT2, mellan åren 2003 och 2013, programutbudet i 

snitt utav ungefär 51 % information, 39 % underhållning och 10 % sport. På TV4 bestod 

samma siffror av 27 % information, 66 % underhållning och 8 % sport. Siffrorna visar att TV4 

sänder mer underhållning än SVT medan SVT sänder mer informativa program än TV4 

(Myndigheten för Radio och TV, 2013).  

Programutbudet, sammantaget i SVT1 och SVT2 har ökat kraftigt under åren 2009 till 2013. 

Andelen svenska program minskar trendmässigt, dock minskar inte de svenska programmen 

sett till antal programtimmar, eftersom att utbudet totalt sett ökat. Andelen svenska program 

i TV4 har varierat över tid men har under samma period succesivt ökat (Myndigheten för 

Radio och TV, 2013).  
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4. Teori och begrepp 

Fenomenet vi studerar är som tidigare nämnt det svenska tv-programmet På Spåret.  Vi 

presenterar en rad begrepp som kretsar kring På spåret och det förs en diskussion kring 

användarna, eller publiken som kopplas ihop med uses and gratification- teorin. 

4.1 Reality TV och Gameshows 

Anette Hill (2015) beskriver att under begreppet ”reality tv” ryms en rad olika subgenres, 

format och serier såsom dokumentärer, talangjakter, talkshows, gameshows, såpoperor och 

vissa sport-händelser. Reality tv syftar till något format som inte är fiktion. Reality tv ses 

också som den genren som suddar ut gränsen mellan underhållning och fakta eller 

information (Hill, 2015, p. 139). 

Bland akademiker har det funnits olika synsätt på television, vissa menar att television är 

något som är gjort för att uppträda i, inte titta på. Andra skulle mena att TV är något man 

skriver om men inte tittar på (McKee, 2003). Vissa har nöjt sig med att kalla det ”populär 

saklig underhållning” medan andra kallar det ”infotainment”. Man slog ihop två tidigare 

områden, man hade studerat var för sig, nämligen media som information och media som 

underhållning (Hill, 2015).  

På spåret hamnar under kategorin ”gameshow”. I denna studie väljer vi att inte kalla På 

spåret ”infotainment” eftersom att akademiker ofta har förknippat begreppet med 

sammanslagningen av nyheter och underhållning i media. Infotainment såg som ”den lägsta 

gemensamma nämnaren” i nyheter och tv-program och var något man skulle motstå och 

ifrågasätta (Hill, 2015, s. 11). På Spåret blandar underhållning, i form av musik och tävling, 

med information eller fakta, i form av frågor och svar. 

De flesta deltagare i reality tv tar på sig en ”roll”, trots att genren benämns som ”reality” som 

i ”verklig”. Detta går att härledas till Erving Goffmans teorier om ”perfoming of the self”. Det 

finns exempel på reality tv program där deltagare har upptäckt att negativa reaktioner kan 

vara lika användbar som positiva reaktioner, detta i program där det handlar om att inte bli 

utröstad ur programmet. (Hill, 2015). 

Det har varit omdiskuterat huruvida quiz-shower och talang shower som Idol och Who 

Wants to be a Millionaire passar in under kategorin av reality tv. Historiskt sett har sådana 

program varit uppbyggda på etablerade format med manus, programledare och domare som 

bygger på deltagarnas talang. Quiz på tv har byggt på deltagarnas talang och kunskap vilket 

har skiljt dem ut från tittarna. Men senare har dessa program öppnats för att användarna ska 

kunna delta. I program som Idol kan vem som helst ställa upp och quiz programmet Who 
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Wants to be a Millionaire bygger på löftet att vilken tittare som helst kan ha potentialen för 

att få ställa upp i programmet. Ett exempel på detta är sångerskan Susan Boyles genombrott i 

den brittiska talang showen Britain’s Got Talent. (Andrejevic, 2015).  

Två av de mest populära gameshows och mest sedda gameshows i USA är Jeopardy! och 

Wheel of Fortune. Trots detta har gameshows fått mindre uppmärksamhet, när det gäller 

kritiska analyser, än vad andra visuella texter såsom film, reality program som går efter 

manus och till och med reklam har fått. Trots detta finns det en skillnad mellan olika typer av 

gameshows. I det ena programmet (Jeopardy!) bygger framgång på kunskap medan i det 

andra (Wheel of Fortune) bygger framgång mer på tur (Laist, 2012). I På spåret bygger 

framgång mer på kunskap än på tur. 

4.2 Uses and Gratifications 

Inom en del av medieforskningen finns det ett förhållningsätt som kallas Uses and 

Gratifications. En central fråga inom uses and gratification är: Varför använder människor 

media och i vilket syfte används media? Man studerar medier utifrån användarna, eller 

publiken precis som McQuail (2010, p. 423) beskriver: 

[…] audiences are often formed on the basis of similarities of individual need, 

interest and taste. Many of these appear to have social or psychological origin. 

Typical of such ‘needs’ are those for information, relaxation, companionship, 

diversion or ‘escape’. Audiences for particular media and kinds of media content 

can often be typified according to such broad motivational types. 

Inom det här sättet att tänka är man intresserad av att hitta vad det är hos publiken som gör 

att de samlas kring ett visst medieinnehåll, och framför allt populära medieinnehåll. 

Forskningen inom detta område härstammar från 1940-talet då man var intresserad av att ta 

reda på anledningen till varför ett radio-program kunde bli så populärt. Man upptäckte att 

medierna inte bara var en källa för människor att hämta information utan också att det var 

ett sätt att uppehålla rutiner i vardagslivet, få gemensamma saker att prata om och en 

gemenskap med andra människor (som hade tagit del av samma information). (McQuail, 

2010). 

Det finns andra forskningsområden inom medieanvändningen, utöver Uses and gratification. 

Det är till exempel cultural studies som handlar om hur vi tolkar mediebudskap och även 

media life som handlar om hur vi använder medier. Detta forskningsområde låg parallellt 

med effektforskningen. 
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4.3 Mass Communication 

Syftet med ”massmedia” är att nå en massa. Överföringen är ofta enkelriktad, och 

mottagarna ses ofta som en anonym konsument. Innehållet i meddelande som skickas via 

masskommunikation är ofta standardiserat. Relationen mellan sändare och mottagaren är 

asymmetrisk. Det finns fyra modeller av masskommunikation och en av dom är A 

transmission model. Den handlar om självaste kärnan i masskommunikation, nämligen att 

det handlar om att överföra en viss kvantitet av information från en sändare till en 

mottagare. (McQuail, 2010). 

Enligt denna modell är masskommunikation en självreglerande process som styrs av olika 

intressen och efterfrågan som baseras på vilket gehör olika budskap får hos publiken. 

Publiken kan ge ”feedback” på ett budskap. Traditionellt sett har transmission model 

tillämpats i USA på media som en fri marknad. Den beskriver inte helt rättvist statliga 

institutioner (McQuail, 2010). 

4.4 Populärkultur och Högkultur 

Inom forskningen finns det olika definitioner på vad populärkultur och högkultur är. 

Katharina Brummer (2014) beskriver med hänvisning till Munro distinktionen mellan 

högkultur och populärkultur: 

”Den kulturella industrin utgörs till stor del av populärkulturen vilken innefattar 

film, video, tv, radio, datorspel, musik, böcker, press, design, arkitektur och reklam 

samt upplevelsebaserad kultur som mode och mat […]. Högkulturen utgör också 

en del av den kulturella industrin och kan bestå av visuella konster som hantverk, 

måleri, skulptur och fotografi och uppförandebaserade konster som teater och 

dans […]” (Brummer, 2014, s. 20). 

Man kan studera populärkultur utifrån konsumenternas synvinkel. Här pratar man ofta om 

Bourdieus begrepp kulturellt kapital. Med kvantitativa metoder illustrerade man 

konsumtionsmönster av kultur och fann att högre utbildning ledde till större konsumtion av 

det som definieras som finkultur. (Brummer, 2014). 

Det som tidigare benämndes som ”masskultur” men som man idag föredrar att kalla 

”populärkultur” har haft negativa konnotationer. Masskultur associerades med påståenden 

som ”okultiverat”, icke-diskriminerande och det har också förknippats med en ”lågutbildad” 

publik. Idag har dock dessa konnotationer bleknat då dagens klasskillnader inte är lika 

tydliga och skillnader mellan olika kulturella kapital är desto diffusare i dagens samhälle. Nu 

föredrar man att benämna det som kallades ”masskultur” med begreppet populärkultur, det 

ordet beskriver bättre att det handlar om sådant som är ”populärt” eller något som de flesta 
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människor gillar. På senare tid inom medie-forskningen och ”cultural studies” så har en mer 

positiv värdering av ”masskultur” vuxit fram. (McQuail, 2010). 

Det finns några egenskaper som definierar ”masskultur” eller populärkultur. Dessa är att den 

är gjord efter icke-traditionella former och innehåll och har som avsikt att masskonsumeras. 

”Masskulturen” är även kommersiell, homogen och massproducerad. Traditionellt sett har 

studier av mass-kommunikation varit intresserade av mass-kommunikationens förmåga att 

övertala och förändra attityder. (McQuail, 2010).  

McQuail (2010, p. 61) beskriver, med hänvisning till Wilensky, en definition av ”masskultur”. 

Här står definitionen av ”masskultur” eller populärkultur inte i motsats till högkultur utan 

snarare i relation till högkultur. Här definieras populärkultur som produkter som är 

tillverkade bara för masskonsumtion. Produkten karakteriseras av standardisering och mass-

beteende. 

Fiske (1989) skriver om populärkultur och television. I ett kapitel fokuserar han på 

vardagslivet och quiz-shower på tv. Fiske (1989, s. 133) beskriver den amerikanska 

situationen: 

”U.S. television has broadcast more than 300 different quiz and game shows, most 

of them in daytime, and most of them aimed at the woman-as-consumer. A 

television weekday without a quiz show is almost inconceivable; quiz shows have 

become an essential part of the pleasures that television offers its working viewers, 

whether their work is performed in the home, in school, or in the waged work 

force.” 

Enligt Fiske (1989) skapas mening och njutningen av populärkulturen inte i texten i sig utan i 

självaste läsningen av texten. En textanalys kan däremot ge oss svar på var populärkultur 

finns och var läsningen av den kan ske. 

I studien kring ”Who want to be a millionaire?” från 2003 beskriver författarna högkultur 

eller ”high brown culture” ämnen som klassisk konst, litteratur, konst, teater, balett och 

bildhuggarkonst (Hetsroni & Tukachinsky, 2003). 

Brummer (2014, s. 20) beskriver att högkulturens former bygger på tradition och 

återkommande referenser och ekonomiskt är den oftast offentligt finansierad och har svårt 

att fungera på den öppna marknaden. Den konkurrensutsatta sektorn dit exempelvis TV, 

film, musik, design och reklam räknas är mer lönsam än de offentligt finansierade 

kulturinstitutionerna. Populärkulturen har ett större inflytande på samhällena och mycket 

inom populärkulturen är standardiserat, däremot hämtas i populärkulturen flertalet 

referenser och idéer från högkulturen (Brummer, 2014). 
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4.5 TV-landskapet 

Under alla de åren som På spåret har sänts har det skett stora förändringar på den svenska 

TV-marknaden. Åren mellan 1977 och 1987, i svensk tv-historia, brukar kallas 

Upplösningsperioden. Det var under de här åren motståndet till monopolet blev allt starkare. 

Åren mellan 1987-2000 kallas Mångkanalsperioden. Nya aktörer inom etermedieområdet 

tillkom och public service-företaget utsattes för konkurrens. De kommersiella kanalerna 

lockade till sig större publik än de två SVT-kanalerna. På politisk nivå höll man låg ton och 

politiken gick mest ut för att öppna marknaden för fler aktörer. Perioden från år 2001 och 

framåt kallas Den digitala perioden. Under denna period har framför allt internet förändrat 

villkoren. Programföretagen har aktivt börjat jobba med webben som en förlängning av den 

traditionella programverksamheten. (Hadenius, Weibull, & Wadbring, 2011).                                  

Under 1980-talet mötte public service-företagen kritik i många länder, där handlade 

diskussionen om de nationella programföretagens ställning. Public service-företagen fick 

kritik för att de ansågs ha blivit för centralistiska och byråkratiska. I Sverige mötte tv-bolaget 

kritiken genom att decentralisera programproduktionen. Avregleringen berodde till stor del 

på en vilja att få till en marknadsanpassning av radion och tv:n. De nationella TV-företagen 

var vanligtvis styrda av politiken där det var politikerna som formulerade målen för 

programverksamheten. En del av avregleringen bestod i att låta företagen själva ta ansvar för 

sin finansiering. (Hadenius, Weibull, & Wadbring, 2011). 

I och med den nya teknikutvecklingen med satellit och kabel kunde man inte längre tala om 

att det bara fanns plats för några få kanaler i marknätet. Under andra hälften av 1980-talet 

och i början av 1990-talet kom flertalet monopol på etersändningar att hävas. 

Motiven var dels programpolitiska, dels ekonomiska. Det ansågs att tv-systemet 

inte borde få domineras av utlandsproducerade kanaler samt att investeringar i 

reklam borde stanna inom landet. Detta var de viktigaste anledningar till att också 

Sverige 1989 beslöt sig för att utreda förutsättningarna för en svensk kommersiell 

tv-kanal, det som ledde till att TV4 kunde starta sina etersändningar hösten 1991 

(Hadenius, Weibull, & Wadbring, 2011, s. 112). 

Den nya tekniken som satelliter, kabelsystem och parabolantenner ledde till att det under 

1980-talet öppnades för en ny konkurrens även från utlandet, det tillkom nya intressenter. 

TV4 var den första kanalen som fick tillåtelse att sändas i det svenska marknätet och TV4 har 

fortfarande en särställning som den största tv-kanalen vid sidan om public service i Sverige. 

2010 hade TV4, TV3 och kanal 5 över hälften av den kommersielle TV-marknaden räknat i 

publik. (Hadenius, Weibull, & Wadbring, 2011). 

På senare tid har det även tillkommit aktörer som erbjuder streamingtjänster enbart via 

internet t.ex. podcasts, YouTube, Netflix, Spotify och HBO. 
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År 1960 var det en genomsnittlig sändningstid på 24 timmar per vecka. Sedan dess har 

sändningstiden kraftigt ökat. 1980/81 var sändningstiden i snitt 100 timmar per vecka och 

det hade förblivit stabilt under hela 1980-talet. År 2006 hade sändningstiden stigit till 187 

timmar per vecka och 2010 var den cirka 430 timmar per vecka varav en tredje del var 

förstasändningar och två tredjedelar var repriser. (Hadenius, Weibull, & Wadbring, 2011). 

Man har lagt vikt vid att hålla distriktsproduktionen levande inom SVT. År 2002 kom 56 

procent av allmänproduktionen från redaktioner utanför Stockholm. År 2006 hade den 

siffran ökat till 62 procent (Hadenius, Weibull, & Wadbring, 2011). På spåret produceras i 

Göteborg. Även en del av utbudet i Sveriges television har producerats utomlands: 

De inköpta utlandsproduktionerna är som regel betydligt billigare än de 

egenproducerade. Sveriges television egenproduktion har de senaste åren legat 

stabilt på ungefär 65 procent av förstasändningarna. Som ursprungsland 

dominerar Sverige med nästan 65 procent av innehållet i SVT1 och SVT2. Av 

länder utanför Sverige kommer USA på första plats med cirka 10 procent av de 

totala produktionerna. Norden som helhet och Storbritannien svarar för drygt 5 

procent vardera (Hadenius, Weibull, & Wadbring, 2011, ss. 200-201). 

Detta kan jämföras med TV3 och TV6 där omkring 90 procent av innehållet i sändningarna 

är USA-producerade (Hadenius, Weibull, & Wadbring, 2011).  

Tabell 4.3   Tittarandel (procent) 

Källa: Bearbetning av MMS årsrapporter 1997, 2003 och 2014 

Tabell 4.3 visar hur tittar andelen för SVT kontra resten av bolagen i Sverige såg ut under 

samma år som våra analyserade säsonger av På spåret sändes. Tabellen visar klart hur SVT:s 

tittarandel drastiskt har förändrats på den Svenska TV-marknaden. 1987 när På spåret 

sändes för första gången hade SVT fullständigt monopol på TV-marknaden. Sedan dess, i och 

med kommersialiseringen och avregleringar av marknaden har SVT tappat drygt hälften av 

sin tittarandel. 

 

4.6 SVT & Public Service 

År 1924 bildades Radiotjänst AB och verksamheten reglerades i en särskild lag samt genom 

ett avtal mellan bolaget och staten. Redan vid denna tidpunkt slogs några principer kring 

verksamheten fast: För det första ska staten utfärda regler för verksamheten men inte ha 

 1987 1997 2003 2014 

SVT 100 47 41 35 

ÖVRIGA TV-BOLAG 0 53 59 65 
TOTALT 100 100 100 100 
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ansvaret för enskilda program. För det andra ska staten ha hand om sändaranläggningar och 

sköta den tekniska distributionen. För det tredje ska finansieringen ske genom särskilda 

licensmedel. Ur dessa medel ska staten bevilja anslag för såväl programverksamheten som 

för sändningstekniken. Och för det fjärde ska radioföretaget låta programverksamheten 

präglas av saklighet och opartiskhet. Verksamheten ska vara en del av folkbildningsarbetet 

och den ska främja folkupplysningen. (Hadenius, Weibull, & Wadbring, 2011). 

I sändningstillståndet för Sveriges Television AB står det att: 

”Sveriges Television AB (SVT) har till uppgift att bedriva TV-verksamhet i 

allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet 

och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, 

politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Det är särskilt viktigt att 

SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset” 

(Regeringsbeslut Kulturdepartementet, 2013). 

 

Radiotjänst verkade i Sverige och i Norge bildades NRK 1933 och i Storbritannien bildades 

BBC 1927. Syftet med dessa public service företag är att verka i ”allmänhetens tjänst”. 

Sändningarna skulle vara tillgängliga för allmänheten, precis som andra offentliga medel som 

vatten, vägar och elektricitet etc. Utöver objektiva nyheter, diskussioner, kvalitetsmedvetna 

upplysningar, konst och underhållning ska public service också verka för att jämna ut, i 

möjligaste mån, sociala och kulturella skillnader. (Gripsrud, 2011). 

Public Service är inte beroende av att locka annonsörer utan har i uppdrag i stället att 

producera program som är oberoende, opartiska och sakliga. Public Service ska göra program 

om alla och för alla i Sverige. SVT sändningar ska utformas på ett sådant sätt så att inte bara 

en begränsad del av allmänheten kan ta emot sändningen. När det kommer till underhållning 

ska SVT erbjuda en kommersiellt opåverkad och ett kvalitativt alternativ i en alltmer 

underhållscentrerad värld. Underhållning på SVT ska vara inbjudande och välkomnande och 

samla folk i tv-soffan och skapa gemenskap för familjer och publikgrupper i alla åldrar. 

(Sveriges Television, 2015).  

Underhållningsutbudet på SVT ska samla och engagera en bred publik med starka 

och unika ögonblick och upplevelser. Sång och musik, artisteri och show, lek och 

tävling, skratt och humor, utmaningar och äventyr, samtal och möten av högsta 

kvalitet är de beståndsdelar SVT bygger sina underhållningsprogram med. 

Programmen ska också locka till engagemang, spekulationer, förhoppningar och 

reaktioner både före, under och efter sändning (Sveriges Television, 2015). 

SVT har ett stort uppskattade titlar inom underhållning och SVT har också som ambition att 

rikta sig till mindre målgrupper och prioritera utvecklingen av egna format och svenska 

programidéer. I en årsredovisning av Public Service står det lite om På spåret: 
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På spåret med den unika mixen av geografi, folkbildning, tävling och humor firade 

sin tjugofemte säsong. Programledarna Kristian Luuk och Fredrik Lindström 

firade detta med att bjuda in gamla mästarpar att tävla. 2012 har inneburit ännu 

ett år av starkt genomslag för programserien och programmet har också förnyats 

med en interaktiv webb-del där tittarna själva har möjlighet att tävla med paren i 

studion (Sveriges Television AB, 2012).  
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5. Metod och material 

5.1 Kvantitativ Innehållsanalys 

Vår studie kommer att grunda sig på en kvantitativ innehållsanalys av På spåret. Med 

kvantitativ innehållsanalys menar vi ”[…] dataregistrering och analystekniker som inriktar 

sig på en systematisk, objektiv och kvantitativ beskrivning av innehållet i ett budskap” 

(Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2003, s. 213).  

En kvantitativ innehållsanalys kommer att ge oss en bra bild av frågorna och dess karaktär. 

Uppgifterna (frågorna och deltagarna) som vi analyserar baseras på likvärdiga och därmed 

jämförbara uppgifter om så många analysenheter att vi kan analysera resultaten med siffror. 

Kvantitativ innehållsanalys är ett mycket användbart verktyg när man vill ha svar på frågor 

om förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett material (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 197). 

De viktigaste aspekterna av en kvantitativ innehållsanalys är frekvenser och utrymme, hur 

ofta och hur mycket något förekommer. Skulle vår studie visa att frågesportens vanligaste 

frågor handlar om konst då skulle det innebära att programmets huvudämne är konst. Precis 

som i studierna skrivna av Hetsroni (2001) och Hetsroni & Tukachinsky (2003) ska vi koda 

in frågorna i På spåret i olika kategorier som vi redovisar i en senare del metodkapitlet.  

För att kunna kategorisera frågorna i programmet, som är de innehållsliga enheterna, måste 

vi tolka frågorna för att kunna dela in dem i rätt kategorier. Vi har på förväg bestämt olika 

kategorier som vi delar in frågorna i. Resultaten kodas in i tabeller och vi får ut resultat som 

visar fördelning och proportioner av olika frågor och olika typer av frågor. Vi kommer inte 

göra en analys där vi ställer vårt material mot någon typ av uppställda normer, där vi 

beskriver hur materialet bör vara. Vår studie kommer i första hand fokusera på att jämföra 

materialet med sig själv över olika tidsperioder.  

5.2 Material 

Den kvantitativa innehållsanalysen kommer vi göra på säsongerna 1987, 1997, 2003/2004 

och 2014/2015. Dessa fyra säsongerna innehåller totalt 37 avsnitt. Vårt material och de 

avsnitten vi har valt (analysenheterna) sträcker sig över ett antal förändringar i programmet 

däribland programledarbyte och förändringar i programmet som t.ex. antalet deltagare i 

varje lag. Gällande deltagarna väljer vi att undersöka samtliga deltagare i programmet mellan 

åren 1987-2014/15. Det ger en bättre bild av deltagarna, eftersom det enbart medverkar 

mellan 9-18 deltagare per säsong.  
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5.2.1 Beskrivning av valda säsonger 

 

Säsongen 1987 

1987 markerar året då På spåret för första gången gör entré i Sveriges television. Upplägget 

var att två kända personer, i det här fallet tyngdlyftaren Lennart ”Hoa Hoa” Dahlgren och 

programledare Lisette Schulman både fick ta med sig två personer var och bilda ett lag. 

Programmet innehöll tre resor. Den första säsongen 1987 gick samtliga resor till svenska 

städer, och samtliga resor var filmade tågresor. Säsongen bestod av 6 avsnitt (Sveriges 

Television, 1987-2015). 

Säsongen 1997 

10 år efter programmets början återfinns flera skillnader i programmet. Programmet har bytt 

till en ny scenografi och i varje lag tävlar nu två personer istället för tre. Resorna går inte bara 

till svenska städer utan även till städer runt om i hela Europa. Resorna är nu inte bara 

tågresor utan även resor med tåg och bil förekommer och i sällsynta fall med båt. (Sveriges 

Television, 1987-2015). Eftersom 1997 markerar ett 10-års jubileum tävlar i varje lag en 

person som har tävlat tidigare tillsammans med en debutant. Säsongen har nu utökas till 9 

avsnitt och en mer strukturerarad turnering har införts. 

Säsongen 2003/2004 

Säsongen 2003/2004 har scenografin återigen bytts ut och ser nu mycket annorlunda ut.. 

Scenografin går i blå nyans och är långt ifrån den tågstationsinspirerade original scenografin.  

Resorna har nu expanderats maximalt och nu är hela världen På spårets spelplan. 

Turneringen ser ut precis som den gjorde säsongen 1997 och det tävlar återigen sex lag á två 

personer. (Sveriges Television, 1987-2015). 

Säsongen 2014/2015 

Säsongen 2014/2015 har scenografin återigen bytts ut. Den här gången mot en mer retro 

tågstation scenografi med bland annat tågbänkar och fiktiv räls.  

Upplägget med 9 avsnitt har förändrats och numera tävlar hela nio lag och säsongen består 

av 13 avsnitt och turneringen har återigen utvecklats. Vi kan förövrigt notera att 

signaturmelodin har bytts ut. Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg har nu fått lämna över till 

Kristian Luuk och Fredrik Lindström som numera leder programmet (Sveriges Television, 

1987-2015). 
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Vi har valt fem kategorier som grund för vår indelning av programmets frågor. Det handlar 

om naturvetenskap, samhällsvetenskap, högkultur, populärkultur och kategorin övrigt. Med 

övrigt avser vi de frågor som inte platsar i någon av de fyra första kategorierna. 

5.3 Beskrivning av valda frågekategorier 

Under den samhällsvetenskapliga kategorin ryms fem underkategorier: historia, geografi, 

religion, språk samt kategorin ”politik och ekonomi”.  Till underkategorin historia återfinns 

alla frågor om händelser äldre än två år. Exempel är följande två frågor 

– Vem var Sveriges statsminister år 1971? 

– Vad innebär Torekovkompromissen? 

Den första frågan klassar vi som en historiefråga eftersom det rör sig om vem som var 

statsminister för över 40 år sedan. Den andra frågan klassar vi som ”politik och ekonomi” 

eftersom Torekovkompromissen är ett gällande politiskt beslut. Naturvetenskap gäller frågor 

som är kopplade till naturen och naturorienterande ämnen. Biologi, kemi och ”matematik 

och fysik” är våra tre underkategorier.  

Vi kodar in frågorna under högkultur respektive populärkultur utefter vår definition av de 

här begreppen som återfinns under vår kategorisering. Till kategorin högkultur återfinns 

kultur-ämnen som anses vara finare och mer bildande än det som vi har valt att kalla för 

populärkultur. Kategorin litteratur avser frågor kopplade till författare och litteratur. 

Underkategorin ”musik” avser den högkulturella musiken som det frågas om i programmet.  

Till kategorin populärkultur klassar vi kultur som inte anser som finare utan snarare som 

folklig kultur. Till kategorin ”film och tv” klassificerar vi bland annat Hollywoodfilmer, frågor 

om populärkulturella tv program som t.ex. Melodifestivalen och frågor om tv-serier. Vi 

klassar musik som t.ex. popmusik, hiphop och frågor om listettor som frågor som placeras 

under kategorin populärkulturell musik (Brummer, 2014).  

5.3.1 Populär/högkulturell musik och film 

Utifrån våra givna definitioner av hög och populärkultur kan vi mycket enkelt placera många 

av de verk som det frågas om i programmet och som vi tänker kategorisera. Gällande musik 

är kategoriseringen betydligt enklare än med film. Klassisk musik, jazz och opera är alla 

genres som klassas som högkultur (Hetsroni & Tukachinsky, 2003) . De mer vardagliga 

kommersiella generera som pop, rock, hiphop och schlager placerar vi i det populärkulturella 

facket (Brummer, 2014). Detta gör vi oberoende om det rör sig om en äldre låt eller artist.  

Frågor om musik kopplat till äldre band och artister som The Beatles, Elvis Presley och Bob 

Dylan klassar vi som populärkultur eftersom det rör sig om artister och band inom rock/pop 

genren.  
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Louis Armstrong som är jazzsångare och frågor kopplade till hans musik hamnar under 

kategorin högkultur. I ett fall som t.ex. Monica Zetterlund som är verksam i både jazz och 

schlagergenren tar vi ställning till vilken typ av musik som det efterfrågas om.  

Gällande filmmusik har vi valt att göra följande uppdelningar, vid frågor som t.ex. 

– I vilken film förekommer låten? 

– Vad heter filmkompositören? 

Vid den här typen av frågor väljer vi att placera frågorna i kategorin ”film och tv” som är en 

underkategori till populärkultur. Detta eftersom det i större utsträckning rör sig om kunskap 

om film snarare än musik. I fallet med följande fråga: 

– Vilket band framförde titellåten till filmen ”Top Gun”?  

Väljer vi att klassa frågan som musik istället för film eftersom det är en artist eller grupp som 

efterfrågas. 

Att placera in filmer efter hög och populärkultur är inte lika simpelt. Problemet utgörs av den 

stora mängden subgenres som återfinns till varje filmgenre. Till genren komedi hör 

tillexempel alltifrån tonårskomedier som ”American Pie” till mer verserade Woody Allen 

komedier. Att definiera alla hundratals subgenrer till film hade varit ett alldeles för stort 

projekt därför väljer vi att klassa samtliga spelfilmer och långfilmer som populärkultur. Med 

spelfilmer menar vi alla filmer som har spelats in av ett kommersiellt syfte och som ryms 

under någon av de klassiska filmgenrerna. Till högkulturell film kommer vi uteslutande att 

räkna frågor gällande teater och pjäser utöver buskis som vi räknar till populärkultur. 

5.4 Beskrivning av deltagarkategorierna 

Vi kommer att använda oss av samma kategorier vid indelningen av programmets deltagare 

som vi använder oss av när vi delar in programmets frågor (se bilaga 2). Det innebär att vi 

kommer att få fem huvudkategorier: samhällsvetenskap, naturvetenskap, högkultur, 

populärkultur och en kategori övrigt. Till samtliga kategorier utöver övrigt återfinns också ett 

flertal underkategorier.  

Vi klassificerar alltså filmskådespelare, sportprofiler och gastronomer under populärkultur 

eftersom dem är hemmahörande i underkategorierna ”populärkulturell film”, ”sport och 

fritid” samt ”mat och dryck”. Politiker, präster och historieprofessorer kommer vi att placera 

under den samhällsvetenskapliga kategorin osv. 

Viktigt att observera är att vi utgår från varje säsong som vi analyserar. T.ex. vid säsongen 

1997 kommer vi att ta de professioner som deltagarna presenterades som under säsongen 

1997. Björn Hellberg har t.ex. på senare år gjort sig känd som tv-profil men under hans tid 

som deltagare i På spåret presenterades han vid samtliga tillfällen som ”sportjournalist” 
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vilket placerar honom under den samhällsvetenskapliga kategorin. Vi räknar in samtliga 

deltagare varje inspelad säsong. Det innebär att om en person medverkat i flera säsonger 

kommer vi att räkna med personen flera gånger. I bilaga 3 återfinns mer detaljerat vilka 

yrken vi har valt att kategorisera under vardera kategori. 

5.5 Avgränsningar 

Till analysen av vilken karaktär frågorna har samt hur detta har förändrats har vi valt att 

begränsa oss till fyra säsonger. Det rör sig om säsongerna 1987, 1997, 2003/2004 och 

säsongen 2014/15. Vi väljer de här fyra säsongerna därför att det rör sig om en säsong för 

varje decennium som programmet sänts. Detta eftersom förändringar på frågorna är svåra 

att upptäcka säsong till säsong men desto tydligare om man tittar på säsonger med lite mer 

mellanrum. Vi kommer att analysera samtliga ställa frågor i varje program i de fyra valda 

säsongerna.  

Till analysen av deltagarna har vi valt att analysera samtliga deltagare som deltagit i 

programmet mellan åren 1987-2014/15 och sedan sätta de i relation till vår analys av 

frågorna. 
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6. Analys/resultatredovisning 

6.1 Kategorisering av frågorna per säsong 

6.1.1 Säsongen 1987 

Första säsongen av På spåret innehöll sammanlagt 81 frågor utspridda på alla de sex 

avsnitten. Det ger ett snitt på 13,5 frågor per avsnitt, vilket är avsevärt mycket lägre än de 

kommande säsongerna. Detta beror på att filmfrågorna som förekommer vid varje resmål 

enbart innehöll en fråga per film. Vid kommande säsonger ställdes det mellan 1-5 frågor per 

filmfråga. Vilket ger det låga snittet för första säsongen.  

Efter att ha analyserat samtliga 81 frågor kan vi se att sportfrågor var det mest 

förekommande på 16 %. Inte långt efter kommer frågor om historia och frågor om 

högkulturell musik som både hamnar på 14,8 % vardera. Där efter hamnar populärkulturell 

musik på 13,6 % av frågorna. De här fyra kategorierna var de klart mest dominerande och 

tillsammans utgör de 59,2 % av de ställda frågorna. Intressant att notera är också att frågor 

om mat och dryck samt frågor om fysik och matematik saknades helt den första säsongen av 

På spåret. 

Tabell 6.1.    Fördelning av frågor säsongen 1987 

Kategorier Antal Procent 

 Historia 12 14,8 

Geografi 5 6,2 

Religion/Språk 2 2,5 

Politik/Ekonomi 1 1,2 

Biologi 1 1,2 

Kemi 

Fysik/Matematik 

2 

0 

2,5 

0 

H-Film/Teater 6 7,4 

H-Konst/Arkitektur 5 6,2 

H-Litteratur 4 4,9 

H-Musik 12 14,8 

P-Film/TV 

P-Mat/Dryck 

2 

0 

2,5 

0 

P-Sport/fritid 13 16,0 

P-Musik 11 13,6 

Övrigt 5 6,2 

Totalt 81 100,0 
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6.1.2 Säsongen 1997 

Säsongen 1997 innehöll 244 frågor fördelade på nio avsnitt. Vi kan se att det är två 

samhällsorienterade ämnen som är de mest förekommande. Inte mindre än 19,7 % av de 

ställda frågorna är historiefrågor, på andra plats men hela nio procentenheter efter kommer 

geografi på 10,2 %. De övriga två samhällsorienterande ämnena var inte lika förekommande. 

På ämnet religion och språk ställdes enbart en fråga. Politik och ekonomi utgjorde 4,9 % av 

de ställda frågorna. Frågor om fysik och matematik saknades säsongen 1997. Biologi och 

kemi utgör tillsammans endast 2 % av de ställda frågorna.  

Gällande de högkulturella kategorierna ser vi att högkulturell film/teater var det minst 

förekommande med 2,5 % av frågorna. Frågor om konst/arkitektur utgjorde 4,9 % av 

frågorna och var därmed inte heller ett stort ämne i programmet. Däremot högkulturell 

musik och litteratur utgör båda 9,8 % vardera och tillsammans utgör de 19,6 % av 

programmets ställda frågor.  De populärkulturella kategorierna är mycket jämt fördelade. 

Samtliga fyra kategorierna ligger mellan 7,0–8,2 %. Mat/dryck utgjorde 7,0 % av 

programmets frågor och film/tv utgjorde 7,4 %. Frågor om populärkulturell musik och 

sport/fritid var något mer förekommande och landade på 8,2 % vardera.  

Tabell 6.2.    Fördelning av frågor säsongen 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier Antal Procent 

 Historia 48 19,7 

Geografi 25 10,2 

Religion/Språk 1 ,4 

Politik/Ekonomi 12 4,9 

Biologi 3 1,2 

Kemi 

Fysik/Matematik 

2 

0 

,8 

0 

H-Film/Teater 6 2,5 

H-Konst/Arkitektur 12 4,9 

H-Litteratur 24 9,8 

H-Musik 24 9,8 

P-Film/TV 18 7,4 

P-Mat/Dryck 17 7,0 

P-Sport/Fritid 20 8,2 

P-musik 20 8,2 

Övrigt 12 4,9 

Totalt 244 100,0 
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6.1.3 Säsongen 2003/2004 

Säsongen 2003/2004 innehöll 251 frågor fördelade på nio avsnitt. Det är framför allt fyra 

kategorier som dominerar säsongen. Historia är det vanligaste ämnet på 18,3 % följt av 

sport/fritid på 12,7 %. De andra två stora kategorierna är religion/språk som utgör 9,2 % 

samt mat/dryck som utgör 8,8 %. Sammanlagt utgör de här fyra kategorierna hela 49 % av 

programmets frågor. I de samhällsorienterade kategorierna kan vi se att både 

politik/ekonomi och geografi utgör en mycket liten del av programmets frågor. I den 

naturvetenskapliga genren är det biologi med 4,8 % som är det vanligaste kategorin. 

Gällande den högkulturella delen är litteraturen den mest förekommande kategorin på 6 %. 

Varken konst/arkitektur eller film/teater var två stora ämnen den här säsongen och består 

enbart av 4 % tillsammans. Utöver sport/fritid och mat/dryck som var två av de stora 

ämnena den här säsongen kan vi se att även populärkulturell film/tv var ett stort ämne på 7,6 

%. Den populärkulturella musiken var däremot den klart minsta populärkulturella kategorin 

och utgjorde endast 4 % av programmets frågor. 

Tabell 6.3.    Fördelning av frågor säsongen 2003/2004 

Kategorier Antal Procent 

 Historia 46 18,3 

Geografi 10 4,0 

Religion/Språk 23 9,2 

Politik/Ekonomi 15 6,0 

Biologi 12 4,8 

Kemi 7 2,8 

Fysik/Matematik 3 1,2 

H-Film/Teater 6 2,4 

H-Konst/Arkitektur 4 1,6 

H-Litteratur 15 6,0 

H-Musik 13 5,2 

P-Film/TV 19 7,6 

P-Mat/Dryck 22 8,8 

P-Sport/fritid 32 12,7 

P-Musik 10 4,0 

Övrigt 14 5,6 

Total 251 100,0 
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6.1.4 Säsongen 2014/2015 

Säsongen 2014/2015 innehöll 265 frågor fördelade på 13 avsnitt. Vi kan se att det är två 

populärkulturella kategorier som utgör de två mest förekommande kategorierna. 

Populärkulturell musik utgör 17,7 % av frågorna och är därmed den vanligaste kategorin. 

Sport och fritid är det näst mest förekommande ämnet och utgör 11,3 % av de ställda frågorna 

i programmet. 4,5 % av frågorna låg under mat/dryck kategorin och är därmed det minst 

förekommande av de populärkulturella kategorierna. Gällande de högkulturella ämnena var 

det litteraturkategorin som var den mest förekommande med 7,2 % av frågorna. Film/teater 

utgjorde en mycket liten del av de ställda frågorna på endast 1,1 %.  

De samhällsvetenskapliga kategorierna var jämt fördelade. Politik/ekonomi frågor var minst 

förekommande på 3,4 %.  Historia var det mest förekommande av de samhällsorienterade 

ämnena och utgjorde 8,7 % av frågorna. Inte långt efter kommer kategorierna kemi och 

matematik/fysik som båda förekom tre gånger vardera och utgjorde endast 2,2 % 

tillsammans. Frågor under kemikategorin utgjorde 3,0 % av de ställda frågorna och var 

därmed ett litet ämne i programmet om än dubbelt så stort som de två andra 

naturvetenskapliga kategorierna tillsammans. 

Tabell 6.4.   Fördelning av frågor säsongen 2014/2015 

Kategorier Antal Procent 

 Historia 23 8,7 

Geografi 20 7,5 

Religion/Språk 19 7,2 

Politik/ekonomi 9 3,4 

Biologi 14 5,3 

Kemi 8 3,0 

Fysik/Matematik 3 1,1 

H-Film/Teater 3 1,1 

H-Konst/Arkitektur 14 5,3 

H-Litteratur 19 7,2 

H-Musik 12 4,5 

P-Film/TV 21 7,9 

P-Mat/Dryck 12 4,5 

P-Sport/fritid 30 11,3 

P-Musik 47 17,7 

Övrigt 11 4,2 

Total 265 100,0 
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6.2 Beskrivning av förändringen av frågornas karaktär 

6.2.1 Huvudkategorier 

När vi har kodat av våra fyra valda säsonger och delat upp samtliga frågor i fem 

huvudkategorier får vi flera intressanta resultat. Vi kan se att naturvetenskap är det minsta 

ämnet i programmet. Sedan är det mer jämt mellan de tre andra kategorierna. 

Samhällsvetenskap är ett av programmets största ämnen. Drygt en tredjedel av alla våra 

analyserade frågor går under kategorin samhällsvetenskap. Ämnet har dock minskat under 

Kristian Luuks tid som programledare. Från 37,5 % när det var som störst till 26,8 % under 

senaste analyserad säsong. 

Den högkulturella kategorin var den största kategorin säsongen 1987 men minskade sedan. 

Säsongen 2003/2004 utgjordes endast 15,1 % av frågorna av högkultur. Det att jämföra med 

säsongerna 1987 och 1997 där kategorin utgjorde 33,3 % respektive 27 %. Säsongen 

2014/2015 hade högkulturen dock gjort en liten ökning till 18,1 % men är numera klart 

mindre än den populärkulturella kategorin. Den enda kategorin som gör en markant ökning 

är den populärkulturella kategorin. Här ser vi också att den största ökningen av de 

populärkulturella frågorna skedde mellan säsongerna 2003/2004 och 2014/2015 alltså 

mellan de två säsongerna där programledarutbytet skedde. Sedan säsongen 1997 där 

populärkultur noterades för 30,7 % har ämnet ökat till hela 41,5 %.  

Naturvetenskap utgör en mycket liten del av de ställda frågorna. Trots att kategorin 

naturvetenskap procentuellt har fördubblats säsongen 2014/2015 jämfört med säsongen 

1987 fortsätter kategorin att vara programmets klart minsta. När man studerar 

kategoriseringen ska man också ha i åtanke att trots vilka förändringar programmet har 

genomgått så har man inte tappat sin popularitet sett till tittarsiffrorna som vi illustrerar 

under kapitel 1.3. I en svensk kontext är programmet och har alltid varit oerhört populärt, På 

spåret har alltid placerat sig som ett av Sveriges populäraste tv-program. 

Tabell 6.5. Jämförelse huvudkategorier per säsong (procent) 

 

Kategorier 1987 1997 2003/2004 2014/2015 

 Högkultur 33,3 27,0 15,1 18,1 

Populärkultur 32,1 30,7 33,1 41,5 

Samhällsvetenskap 24,7 35,2 37,5 26,8 

Naturvetenskap 3,7 2,0 8,8 9,4 

Övrigt 

Totalt 

6,2 

100,0 

4,9 

100,0 

5,6 

100,0 

4,2 

100,0 
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6.2.2 Underkategorier 

 

När vi gör en djupare analys av förändringen av programmets frågor genom att bryta ner våra 

huvudkategorier till underkategorier får vi intressanta nedslag. Gällande den 

samhällsvetenskapliga kategorin kan se vi att historia har minskat rejält under Kristian 

Luuks säsong. Även religion och språk samt politik och ekonomi är två kategorier som har 

minskat under Kristian Luuks säsong. Geografi är det enda samhällsvetenskapliga ämnet 

som ökar under säsongen 2014/2015 men historia är fortsatt det största ämnet. 

Under säsongerna 1997 och 2003/2004 kunde vi en tydlig dominans för de 

samhällsvetenskapliga kategorierna. Historia var då det mest förekommande 

samhällsvetenskapliga ämnet i programmet och dessutom den mest förekommande 

kategorin av samtliga underkategorier. Religion och språk är det samhällsvetenskapliga ämne 

som har ökat mest i programmet sedan starten 1987.  

Siffrorna för de naturvetenskapliga ämnena är mycket låga. Det är som tidigare nämnt 

programmets klart minsta ämne. Biologi är det vanligaste av de naturvetenskapliga ämnena 

tätt följt av kemi. Fysik och matematik är hela programmets minst förekommande ämne och 

förekom inte alls under de två första analyserade säsongerna. De naturinriktade ämnena har 

dock gjort en marginell ökning under Kristian Luuks analyserade säsong. Både biologi och 

kemi noterar där sina högsta siffror i tabellen.  

Sett till kulturen uppgick högkulturell film till 7,4 % av frågorna säsongen 1987 och var 

därmed ett av säsongens största ämnen. Ämnet minskade därefter betydligt och var ett 

mycket litet ämne i de tre övriga säsongerna. Motsatta förhållanden gäller populärkulturell 

film vars andel första säsongen uppgick till 2,5 % men ökade sedan till att ligga på över 7 % 

de kommande säsongerna. Säsongen 2014/2015 var populärkulturell film det fjärde största 

ämnet med 7,9 %. Högkulturell musik var det vanligaste av de högkulturella kategorierna 

under säsongerna 1987 och 1997. Under säsongen 2003/2004 och 2014/2015 är dock 

litteratur det största högkulturella ämnet. 

Sport och fritid var det största ämnet säsongen 1987 och har fortsatt varit ett av programmets 

största ämnen. Både säsongen 2003/2004 och 2014/2015 var ämnet det näst största i 

programmet. Sport och fritid är efter historia programmets mest förekommande ämne.  

Intressant att notera är att mat och dryck var ett obefintligt ämne den första säsongen. Ämnet 

kom sedan att bli betydligt större och sett över säsongerna 1997 och 2003/2004 förekom det 
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minst en mat/dryck fråga i varje program (Sveriges Television, 1987-2015). Ämnet har 

därefter minskat under säsongen 2014/2015.  

Kategorin övrigt ligger stadigt på ett fåtal procent vid varje analyserad säsong. Det rör sig om 

flera olika ämnen som vi inte har kunnat placera i någon av våra utvalda underkategorier. 

Mode och textil är tillexempel ett ämne som har förekommit men som vi inte tycker passar in 

i under någon av våra rubriker.   

Den största förändringen i programmet sett till våra valda underkategorier är musiken. Vi 

tycker att detta är extra intressant och väljer därför att ta upp det separat i nästa avsnitt. 

Jämförelse underkategorier per säsong (procent) 

 1987 1997 2003/2004 2014/2015 

 Historia 14,8 19,7 18,3 8,7 

Geografi 6,2 10,2 4,0 7,5 

Religion/Språk 2,5 0,4 9,2 7,2 

Politik/ekonomi 1,2 4,9 6,0 3,4 

Biologi 1,2 1,2 4,8 5,3 

Kemi 2,5 0,8 2,8 3,0 

Fysik/Matematik 0 0 1,2 1,1 

H-Film/Teater 7,4 2,5 2,4 1,1 

H-Konst/Arkitektur 6,2 4,9 1,6 5,3 

H-Litteratur 4,9 9,8 6,0 7,2 

H-Musik 14,8 9,8 5,2 4,5 

P-Film/TV 2,5 7,4 7,6 7,9 

P-Mat/Dryck 0 7,0 8,8 4,5 

P-Sport/fritid 16,0 8,2 12,7 11,3 

P-Musik 13,6 8,2 4,0 17,7 

Övrigt 6,2 4,9 5,6 4,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tabell 6.6. Jämförelse underkategorier per säsong (procent) 
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6.2.3 De ställda musikfrågorna i programmet  
   

Gällande karaktären på musiken i programmet kan vi iaktta en tydlig förändring mellan åren 

2003/2004-2014/15. Mellan säsongerna 1987, 1997 och 2003/2004 var siffrorna mycket 

jämna med marginell övervikt för den högkulturella musiken. Den senaste säsongen kan vi 

däremot se att den populärkulturella musiken fått ett mycket större utrymme än sist. Över ¾ 

av den spelade musiken i programmet var populärkulturell. Det har sedan första programmet 

funnits musik som ett regelbundet inslag i varje program. Det är dock inte alltid som just 

musiken eller en artist som efterfrågas i musikfrågan. Ibland kan det röra sig om film eller 

rent av någon annat ämne. I ett analyserat avsnitt från 2003/2004 där resan gick till 

Stuttgart handlade musikfrågan t.ex. om bilar (Sveriges Television, 1987-2015).  

Vi ser också tendenser till hur man vrider om musikfrågorna i Kristian Luuks säsong till att 

handla om populärmusik. T.ex. en resa säsongen 2014/2015 fick till Casablanca. Den 

efterföljande musikfrågan kom att handla om den svenska popsångerskan Loreen som har 

bakgrund i Marocko. I ett avsnitt säsongen 2003/2004 gick en resa till New Dehli då kom 

musiken istället att handla om indisk folkmusik. De antagande som bland annat den tidigare 

deltagaren Göran Hägg ställde sig om ökad populärkultur i programmet är därför inte helt 

ogrundat sätt till musiken (Gustafsson, 2010). Att lyssna på Beethoven och gå på operan är 

nu inte lika allmänbildande i På spåret som att gå på Bråvallafestivalen och titta på 

Melodifestivalen.  

 

Figur 6.1 Jämförelse av musiken i programmet   
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6.3 Kvantitativ undersökning av På spårets deltagare 

Säsongerna 1987 - 1999 kan vi se att den största delen 46,3% av deltagarnas professioner 

ryms under den samhällsvetenskapliga kategorin. Det var jämt mellan högkultur och 

populärkultur som landade på 20.5 % respektive 24,3%. Dock är samhällsvetenskapliga 

kategorin större än de båda kulturella facken tillsammans. Naturvetenskap är en liten 

kategori av deltagare och ligger på drygt 9 %. Journalister, sportprofiler och författare var tre 

mycket vanligt förekommande professioner under Ingvar Oldsbergs första säsonger. Bland 

regelbundet återkommande deltagare under den här perioden kan nämnas sportprofiler som 

Lennart ”Hoa Hoa” Dahlgren och Mats Wernersson och sportjournalister som Björn Hellberg 

och Mats Strandberg. 

Under Oldsbergs senare säsonger kan vi se att samhällsvetenskap och populärkultur är de två 

klart mest dominerande kategorierna. Hela 91,6% av alla professioner på deltagarna ryms 

under någon av de här två kategorierna. I övrigt kan vi se att högkultur hamnar på 8,4 % och 

utgör en mycket liten del av deltagarna. Intressant att notera är också att professioner under 

den naturvetenskapliga genren var helt obefintliga under Oldsbergs senare säsonger i 

programmet.  

Under Kristian Luuks säsonger ser vi att populärkultur är den klart största kategorin på hela 

54,3 %. Ungefär en tredje del av alla deltagarnas professioner går under den 

samhällsvetenskapliga genren som kommer upp i 29,5 %. Naturvetenskap är fortfarande en 

mycket liten del och består av endast 1,7 %.  Bland regelbundet återkommande deltagare de 

senaste säsongerna kan nämnas tv-profilerna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson och 

skådespelarna Martina och Erik Haag. Vilket samtliga verkar under den populärkulturella 

genren. 

Kategorier 

1987-  

1999 

2000/01-  

2008/09 

2009/10-

2014/15 

 Högkultur 20,5 8,4 14,5 

Populärkultur 24,3 42,5 54,3 

Samhällsvetenskap 46,3 49,1 29,5 

Naturvetenskap 8,9 0 1,7 

Övrigt 

Totalt 

0 

100,0 

0 

100,0 

0 

100,0 

  8,4  
Tabell 6.7. Kategorisering av deltagare (procent) 
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6.3.1 Beskrivning av förändringen av deltagarnas verksamhetsområde 

Tabellen nedan illustrerar fördelningen av proffessioner under våra tre valda perioder. 

 

Figur 6.2 (procent) 
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kan se att det är Ingvar Oldsbergs första säsonger som hade störst mångfald på deltagarnas 

bakgrund. Personer med bakgrund inom populärkultur och samhällsvetenskap var de två 

mest förekommande kategorierna, vilket det konsekvent fortsatte att vara vid de två 

kommande perioderna. Det förekom vid Ingvar Oldsbergs första period ett antal personer 

med bakgrund inom den naturvetenskapliga kategorin bland annat ett antal läkare samt 

sexologen Malena Ivarsson som var en återkommande deltagare de första säsongerna. 

Därefter har naturvetenskapliga kategorin tunnats ut rejält och sedan säsongen 2000 har 

endast två personer med bakgrund inom naturvetenskap medverkat i programmet.  

Den största förändringen har skett inom populärkultur. Under Kristian Luuks säsonger har 

över hälften av deltagarna sin bakgrund inom populärkultur. Under Ingvar Oldsbergs första 

säsonger hade drygt 24 % av deltagarna bakgrund inom populärkultur. Vilket innebär att den 

populärkulturella kategorin har mer än fördubblats under Kristian Luuks programledartid. 

Redan under Oldsbergs senare säsonger kunde man dock se tendenser till den ökade 

populärkulturella dominansen i programmet. Där andelen deltagare med populärkulturell 

bakgrund ökade från 24,5 % till 42,5 %. Personer med bakgrund inom den högkulturella 

kategorin är sällsynta i samtliga de tre analyserade perioderna. Under Oldsbergs första år var 

den högkulturella kategorin mer mångfacetterad då det medverkade både författare, 
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jazzmusiker och operasångerskor. Under Oldsbergs senare år samt Kristian Luuks säsonger 

har deltagarna med högkulturell bakgrund uteslutande varit författare. 

Deltagare med bakgrund inom den samhällsvetenskapliga kategorin var de klart mest 

förekommande under samtliga av Ingvar Oldsbergs säsonger. Journalister var då den 

vanligaste professionen på deltagare inom samhällsvetenskap. Hälften av alla deltagare 

under Ingvar Oldsbergs senare år hade bakgrund inom den samhällsvetenskapliga kategorin. 

Intressant att notera är att samhällsvetenskap inte är lika dominerande under Kristian Luuks 

säsonger. 30,1 % av alla deltagare under Kristian Luuks säsonger har haft bakgrund inom 

samhällsvetenskap, det att jämföra med Ingvar Oldsbergs första och andra period där 

andelen uppgick till 46,3 % resp. 49,1 %. Journalister är fortsatt den dominerande 

yrkesgruppen under den samhällsvetenskapliga kategorin. Men även politiker och 

sportprofiler kan nämnas som två stora underkategorier.  

6.4 Beskrivning av förhållandet mellan deltagare och ställda frågor 

Vår sista analysfråga gäller förhållandet mellan deltagarna och programmets ställda frågor. 

När vi har kodat de båda valda säsongerna och programmets deltagare går det att se flera 

samband mellan deltagarna och de ställda frågorna (se tabell 6.7 och figur 6.2.). 

Den populärkulturella kategorin ökar både sett till deltagare och frågor under Kristian Luuks 

tid som programledare. Under Kristian Luuks säsong ser vi också att samhällsvetenskap är 

den kategori som minskar mest. Under samtliga Oldsbergs säsonger var samhällsvetenskap 

den största av kategorierna. Även här är förhållandet mellan deltagarna och ställda frågorna 

tydlig då vi ser en tydlig minskning av både frågor och deltagare inom samhällsvetenskapliga 

kategorin. Naturvetenskap är mycket liten kategori både sett till ställa frågor och deltagare. 

Under analyserade säsonger är naturvetenskap det minsta ämnet och det stämmer också 

överens med deltagarna. Sedan säsongen 2000/01 har endast två personer med bakgrund 

inom naturvetenskap medverkat i programmet.  

De högkulturella frågorna gjorde sina högsta noteringar under våra två första analyserade 

säsonger 1987 och 1997. Det stämmer också överens med deltagarna. Deltagare med 

högkulturell bakgrund var mest förekommande under säsongerna 1987-1999. Under 

Oldsbergs senare säsonger mer än halverades den procentuella andelen deltagare med 

högkulturell bakgrund. Säsongen 2003/2004 kan vi även se en stor minskning för de 

högkulturella frågorna som går från 33, 3 % säsongen 1987 till 15,1 %. Två tydliga exempel på 

att den förändring av ökad populärkultur som vi har vittnat om i uppsatsen inte skedde 

direkt under Kristian Luuks tid som programledare utan började komma redan i slutet av 

Oldsbergs tid som programledare. 
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Vi kan alltså tydligt visa på att det finns ett samband mellan deltagare och programmets 

ställda frågor. Programmets har även fått minskad konsistens. Under Oldsbergs första 

säsonger var mångfalden på frågor och deltagare som störst. Därefter är det en kraftig 

övervikt för samhällsvetenskap och populärkultur. Någon som alltså även speglar av sig i de 

ställda frågorna.  

Går man in på yrkesnivå kan vi iaktta att sportfrågor har minskat sedan Oldsbergs första 

säsong. Sportprofiler och sportfrågor utgjorde en stor andel under Ingvar Oldsbergs tid. 

Sportprofiler utgör under Kristian Luuks programledartid en klart mindre andel än under 

Oldsbergs tid. Även här ser vi ett samband med frågorna. Mat och dryck var ett litet ämne 

under Oldsbergs första säsong men kom sedan att öka kraftigt. Under Oldsbergs första 

säsonger medverkade inte heller några profiler under nyss nämnda kategori. Däremot under 

Oldsbergs senare säsong medverkade gastronomen Carl-Jan Granqvist ett flertal gånger i 

tävlingen samt kocken Alexandra Zazzi. Under Kristian Luuks säsonger har Carl-Jan 

medverkat vid ett tillfälle men han är den enda inom yrkeskategorin mat och dryck som har 

medverkat under Kristian Luuks säsonger. Vi ser även att mat och dryck inte har fått lite stort 

utrymme under de senaste säsongerna som under Ingvar Oldsbergs säsonger. 

Personer verksamma inom högkulturell musik var vanligare under Oldsbergs första säsonger 

än de personer som verkade inom populärkulturell musik. Jazzmusiker och operasångare var 

en återkommande yrkesgrupp de första säsongerna. Under de senaste säsongerna har dock 

representanter för högkulturell musik varit mycket liten. Istället är det 

popsångare/sångerskor som har blivit den stora yrkesgruppen inom kategorin 

populärkulturell musik. Artister och musikala representanter har dock minskat de senaste 

åren. Det faktum att personer verksamma inom musik har minskat i programmet har inte 

speglat av sig i frågorna. Däremot har frågornas karaktär speglats av att personer verksamma 

inom den populärkulturella kategorin har ökat 

Under Oldsbergs första säsonger medverkade ett flertal personer med bakgrund inom teater. 

Det minskade dock och istället blev filmskådespelare en betydligt vanligare yrkesgrupp i 

programmet. Under Kristian Luuks säsonger har skådespelare blivit en stor yrkesgrupp i 

programmet. Populärkulturell film är ett relativt stort ämne i programmet och ligger runt 7-8 

% varje analyserad säsong utöver Ingvar Oldsbergs första säsong. Det bör också nämnas att 

det finns undantag. Historia är som tidigare nämnt programmets största kategori. Trots detta 

har enbart två personer med bakgrund inom historia medverkat i programmet de senaste 

åren. Historieprofessor Dick Harrisson samt populärhistorikern Herman Lindqvist.  
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7. Diskussion 

På spåret har haft i princip samma upplägg sedan programmet började sändas 1987 men det 

har skett förändringar. Programmet har fått nya programledare, karaktären på frågorna har 

förändrats och På spåret har gjort en glidning åt det mer populärkulturella hållet och har 

även genomgått en ”föryngring” av både musik och frågor. Detta har antagligen skett 

eftersom programskaparna har varit intresserade av att få genomslag hos en yngre publik. 

Dock ska man också ha i åtanke att oavsett förändringarna och riktningar programmet har 

genomfört och tagit så har På spåret alltid behållit sin popularitet och har alltid varit 

etablerad som att av Sveriges mest sedda underhållningsprogram sett till de väldigt höga 

tittarsiffror som programmet alltid har haft. 

7.1 Slutsatser 

Frågor som kategoriseras som populärkultur har ökat medan högkulturen har minskat. Detta 

är tydligt om man tittar på kategorierna som rör musik. Även inom frågor som rör film har 

det skett en förflyttning. Frågor inom högkulturella filmer har minskat medan frågor som 

hamnar under kategorin populärkultur inom film och TV har kraftigt ökat sedan starten 

1987.  

En viktig punkt i uppsatsen och en avgörande slutsats är att På spåret har överlevt flera 

förändringar i det svenska TV-landskapet (se kap. 4.5). När På spåret startade 1987 såg 

kontexten programmet sändes i helt annorlunda ut än vad den gjorde de kommande åren, 

och jämfört med hur den ser ut idag. De kommersiella kanalerna hade ännu inte börjad 

sändas i Sverige 1987 och vi kan i princip inte tala om en ordentlig digitalisering förrän efter 

sekelskiftet (Hadenius, Weibull, & Wadbring, 2011). 

I och med avregleringen och de kommersiella kanalernas intåg ökade konkurrensen och 

public service-företaget tappade stor andel av TV-marknadens tittare. Trots detta har På 

spåret under 1990-talet och framåt alltid varit etablerad som ett av Sveriges populäraste 

underhållningsprogram. Oavsett de externa förändringarna har På spåret alltid lyckats hålla 

hög popularitet och höga tittarsiffror. Med detta i bakhuvudet ska man också ha i åtanke att 

På spårets tittare (och deltagare) genomgått en generationsväxling samt programledarbyte. 

Tabell 4.3 visar hur fördelningen av SVT:s tittarandel har förändrats sett i relation till andra 

Tv-bolag. På spåret som har visats i public service har befunnit sig i en ganska unik kontext 

som även har förändrats över tid. SVT har blivit utsatt för mer och mer konkurrens. Likaså 

har På spåret blivit utsatt för tuffare konkurrens eftersom att utbudet på fredagskvällarna 

ökar i takt med att antalet aktörer program och kanaler ökar. 
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Sett till populärkultur kan man se att samtidigt som ”reality-tv” gjorde intåg framför allt på 

1990-talet (kap. 4.1) har På spåret gjort en förflyttning i sitt innehåll från det mer ”fina” eller 

högkulturella och låtit populärkulturen ta mer plats i programmet. Detta går att se i vår 

undersökning av framför allt frågorna i frågesporten. Hela tv-mediet gjorde en svängning i 

och med ”reality-tv” mot ett mer kommersiellt och ”populärt-inriktat” programutbud där 

syftet inom den kommersiella branschen är att locka till sig stor publik för att kunna sälja till 

annonsörerna. På spåret som sänds och produceras av ett public service-företag är inte 

beroende av höga tittarsiffror på samma sätt som program i de kommersiella kanalerna. 

Trots detta har vi sett att På spåret i viss mån, i takt med tiden, gjort en svängning mot det 

”populärkulturella” hållet och samtidigt lyckats med att ligga ”rätt i tiden”, i alla fall om man 

tar popularitet och höga tittarsiffror som ett facit för ett bra och lyckat tv-program. 

Frågan är huruvida programskaparna har medvetet låtit populärkultur få ta större palts i 

programmet? Finns det en medveten strategi bakom detta? Om det är efter en medveten 

strategi som populärkulturen har fått mer plats i programmet så måste det beror på något. 

Programskaparna och SVT måste ha haft någon idé om vad som skulle behövas göra, varför, 

och på vilket sätt. Ambitionen var nämligen att locka en yngre publik (och antagligen är 

ambitionen att erbjuda ett kvalitativt underhållningsprogram som förblir populärt). Läser 

man MMS:s årsrapporter så kan man se att programskaparna i alla fall har lyckats med 

främst två saker: att locka en yngre publik samt att behålla väldigt höga tittarsiffror. Sett till 

statistiken så är På spåret ett populärt program hos tittare i alla åldrar. Det är svårt att påstå 

att det är en regel att mer populärkultur i ett program leder till att programmet lockar fler 

unga väljare och behåller sin popularitet. Dock kan vi i alla fall konstatera att så är fallet hos 

På spåret. 

Med ”reality-tv” kom även begreppet ”infotainment” som innebär att gränsen mellan nyheter 

och underhållning suddats ut (kap. 4.1). Vi kan inte enligt den definitionen kalla På spåret för 

”infotainment” utan man skulle möjligtvis kunna, utöver begrepp som underhållning och 

frågesport, kalla På spåret ”factainment” eftersom programmet blandar fakta med 

underhållning. Med denna definition skulle alla quiz-shower på TV kalla ”factainment”, utan 

här föreslås termen bara för diskussionens syfte kunna beskriva programmet i relation till 

begreppet ”infotainment”. 

Även bland deltagarna har det skett en förändring mot det vi har definierat som 

populärkultur. På senare tid kan deltagarna vara kändisar verksamma inom kommersiella 

medie-branscher. Precis som med frågorna kan man se att programskaparna i större 

utsträckning väljer att välja deltagare verksamma inom den populärkulturella sfären (se 

tabell 6.7). 
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Sett till teorin om Uses and Gratifications kan man påstå att På Spåret lyckas ge gehör för ett 

”behov” hos tittarna. Hur detta ser ut kan vi bara spekulera kring och en studie om publiken 

skulle vid det här läget komma väl till hands. Men med de höga tittarsiffror vi har nämnt 

tidigare så kan man i alla fall spekulera till varför På Spåret har varit så populärt och vad det 

är hos tittarna som gör att de väljer att ta del av programmet. En anledning till att tittarna 

väljer att se På Spåret är att folk gillar att vara en ”besserwisser” och också att utmana sina 

egna kunskaper kring allmänbildning, detta gäller självklart också alla typer av frågesporter 

och är inte unikt för På Spåret. Däremot är På Spåret extra intressant att studera eftersom att 

det är ett väldigt populärt program och som också har varit populärt under en så långt tid. 

På spåret kan ses som ett fenomen som sysslar med masskommunikation. Som ett av 

Sveriges populäraste tv-program så kan man resonera som så att På spåret når ut till en 

massa som sedan ger ”feedback”, kanske i form av höga tittarsiffror (se kap 4.3). 

Kommunikationen mellan På spåret och mottagarna är i allmänhet enkelriktad och i viss 

mån standardiserad på så vis att samma budskap når alla tittare. 

7.2 Vidare Forskning 

Ytterligare forskning som skulle kunna vara användbar inom detta område vi har valt att ta 

upp är att undersöka hur andra svenska tv-program och tv-bolag förhåller sig till begrepp 

som populärkultur samt högkultur och hur dessa samspelar med tittarna. Den forskningen 

kan vara intressant eftersom att vi har sett i vår forskningsöversikt att definitionen kan skilja 

sig i nyanserna. Medan vår uppsats har kommit att handlat om innehåll (content) skulle 

undersökningar som rör tittare i relation till populärkultur eller högkultur vara ett bra 

komplement till vår studie. 
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Bilaga 1 

Säsongen 1987 - Programmet startar. Premiärsäsongen innehåller sex program á 60 

minuter. De två tävlande lagen sitter i en och samma bur som har delats med en vägg i 

mitten. Det tävlar tre personer i varje lag. Motståndarlagen sitter alltså med ryggen mot 

varandra. På spårets första resa någonsin går till Borlänge. (Sveriges Television, 2009). 

Scenografin besår alltså av en större tågkupé och publiken sitter vid små kafébord. Det laget 

som vinner varje avsnitt får återkomma och tävla i nästa avsnitt mot ett nytt lag enda tills det 

vinnande laget förlorar. Ett lag var alltså ”stormästare” inför varje avsnitt och ett lag var 

”utmanare”.     

Säsongen 1988 - Att båda lagen satt i samma bur med ryggarna vända mot varandra 

ansågs väldigt besvärligt (Sveriges Television, 2009). Därför har man den andra säsongen 

valt att införa två separata tågkupéer.  Scenografin är dock den samma 

Säsongen 1990 - Sverige har nu blivit för litet för det alltmer populära programmet och nu 

går resorna inte bara till svenska städer utan även till nordiska städer. Säsongen utökas med 

ett program och säsongerna 1990/1991 innehåller nu sju avsnitt istället för sex (Brynstedt, 

2010). 

Säsongen 1993 - Varje avsnitt går nu från att vara 60 minuter långt till hela 90 minuter 

långt. Detta är hittills sista säsongen där varje lag bestått av tre deltagare istället för två. 

(Sveriges Television, 1987-2015) 

Säsongen 1995 - År 1995 sker de hittills största förändringarna av programmet. Den gamla 

scenografin bytts ut och moderniseras. De två gamla tågkupéerna byts ut och ersätts med 

nya. De båda nya tågkupéerna döps nu om till Dressinen (en lite mindre och obekvämare) 

och 1a klass (en mer större och bekvämare). Två personer tävlar nu i varje lag i stället för tre. 

Resorna går nu för första gången ut till utomeuropeiska städer. Säsongerna utökas med ett 

avsnitt och innehåller nu åtta avsnitt per säsong. ”Stormästar” och ”Utmanar” systemen 

skrotas och istället införs en turnering där fem lag möter varandra (Sveriges Television, 1987-

2015). 

Säsongen 1996 - Avsnitten återgår till att sändas 60 minuter. Specialfrågan ”På spåret-

teatern införs .” 

Säsongen 1997 - Sedan starten 1987 har På spåret alltid korat ett deltagande lag som 

säsongsvinnare. 1995 återfördes ett något diffust turneringsspel där fem lag mötte varandra 

och finalen bestod av de två lag som klarat sig bäst. Säsongen 1997 införs ett mer strukturerat 

turneringsspel med sex lag istället för fem och med gruppspel och semifinaler. 

Säsongen 1998 - Ett fåtal resor den här säsongen går till öar/ögrupper istället för städer. 

Säsongen 1998 är dock den enda säsongen där detta sker, nästkommande säsong gick 

återigen samtliga resor till städer 

Säsongen 1999 - Resorna går nu ut inte bara till europeiska städer utan nu till städer i hela 

världen. Första staden som besökt utan för Europa blir Kenyas huvudstad Nairobi. 
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Säsongen 2000/2001 - Återigen införs en ny modernare scenografi. Studion restaureras 

och de gamla tågkupéerna byts ut mot två nya. Tågkupéerna behåller dock samma struktur, 

dvs. att den ena är lite bekvämare och större och den andra lite obekvämare och mindre.  

Säsongen 2003/2004 - Scenografin genomgår nu stora förändringar. De båda 

tågkupéerna har bytts ut mot två helt identiska kupéer och kupéerna kallas nu inget vid 

namn. Scenografin är utbytt mot en modernare scenografi i blå ton. 

Säsongen 2004/2005 - Scenografin är den samma men tågkupéerna är inte längre 

identiska. Den ena kupén är utbytt mot en nyare, den ena är dock den samma som 

föregående säsong. 

Säsongen 2005/2006 - Scenografin och kupéerna bytts återigen ut. Scenografin går från 

den moderna blåa strukturen tillbaka till den mer retro tågstationsliknande scenografin. 

Kupéerna byter återigen namn till ”Dressinen” och ”1a klass”. Programmet utökas från 9 till 

13 program. De deltagande lagen är nu åtta stycken istället för sex. 

Säsongen 2006/2007 - ”På spåret-teatern” som varit ett inslag i programmet sedan 1996 

byts ut och ersätts med årtalsfrågan ”Retur”. 

Säsongen 2007/2008 - För tredje gången på sex år byts scenografin ut. Scenografin är 

dock mycket liknande den nyss föregående. Kupéerna är nya men har samma struktur som 

de föregående fast mer modernare stil. Det är återigen 9 lag som tävlar men turneringen har 

nu blivit ännu mer strukturerad med gruppspel, kvartsfinal och semifinaler. 

Säsongen 2008/2009 - Den sista säsongen med Ingvar Oldsberg som programledare och 

Björn Hellberg som domare. 

Säsongen 2009/2010 - Kristian Luuk tar över som programledare och Fredrik Lindström 

som domare. 

Säsongen 2010/2011 - Årtalsfrågan ”Retur” ersätts med ”Vem Där” som är ett liknande 

inslag. 

Säsongen 2011/2012 – Den klassiska signaturmelodin som inlett programmet sedan 

starten ersätts den här säsongen mot en nykomponerad signaturmelodi. 

Säsongen 2012/2013 – Den här säsongen firar På spåret 25 år vilket innebär att samtliga 

tävlande i programmet består av vinnare från tidigare säsonger. Vinnare blir Dick Harrisson 

och Ellinor Persson och blir ”mästarnas mästare” av På spåret. För första gången i På spårets 

historia går samtliga tre resor i ett och samma program utomlands alltså inte till någon 

svensk stad. 

Säsongen 2013/2014 – Scenografin bytts ut en hittills sista gång. Studion antar en mer 

klassisk tåg station-stil med tågbänkar och en brunare ton. Tågkupéerna är dock de samma. 

Säsongen 2014/2015 – För första gången i programmets historia går samtliga tre resor i 

ett och samma program enbart till städer utanför Europa. 
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Bilaga 2 

Kategorier (frågor) 

Samhällsvetenskap 

Historia  

Geografi 

Religion och språk 

Politik och ekonomi 

Naturvetenskap 

Biologi 

Kemi 

Matematik och Fysik 

Högkultur 

Film och Teater 

Konst och arkitektur 

Litteratur 

Musik 

Populärkultur 

Film och TV 

Mat och dryck 

Sport och fritid 

Musik 

Övrigt 
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Bilaga 3 

Kategorier (deltagare) 

Samhällsvetenskap 

Proffessorer (Historia, religion, språk, geografi)  

Politiker 

Journalister 

Präster 

Naturvetenskap 

Proffessorer (Biologi, kemi, fysik) 

Läkare 

Högkultur 

Skådespelare (teater) 

Artikekter 

Konstnärer 

Författare 

Artister (högkulturell musik) 

Populärkultur 

Skådespelare (film och tv) 

Tv-profiler 

Gastronomer 

Kockar 

Sportprofiler 

Artister (populärkultur) 

Övrigt 

 


