SVT1 är till för alla i Sverige och är en naturlig del av din vardag. Här hittar du svensk fiktion, skratt, berättelser och
gemensamma upplevelser, men också Sveriges största nyhetsprogram, samhällsgranskning och debatt.
MÅLGRUPP
SVT1 är en kanal för alla i Sverige. Barnprogram sänder vi dock numera i Barnkanalen.
INNEHÅLL
SVT1 är Sveriges största broadcastkanal. Det är lätt att titta på och tycka om SVT1. Det finns alltid program som
på något sätt berör hela publiken. SVT1 innehåller alla programgenrer som vi producerar eller köper in.
SVT1:s tablå bygger på tre olika delar:
Förkväll (17.00‐20.00)
SVT1:s förkväll följer de rutiner som publiken har.
SVT1 vill ge publiken nyheter och summera dagen innan det blir dags för mer avkoppling. Genom att följa SVT1:s
nyhetssändningar under förkväll – allt från Sverige idag klockan 17.30 till Rapport och regionala nyheter klockan
19.30. Du ska känna att du fått veta det viktigaste som hänt både lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt. SVT1 sänder alltid Rapport klockan 19.30.
Även om nyheter utgör grunden, finns också programmet Gokväll som välkomnar publiken till tv‐kvällen och
bjuder på en blandning av spännande gäster, intressanta samtal, tips om kultur, mat, husdjur med mera. Gokväll
vänder sig till människor från 40 år och äldre och sänder tisdag till lördag under högsäsong. Måndagar samma tid
sänder SVT1 Fråga doktorn och på söndagar sänder SVT1 Landet runt. Programmet är en lite lättsammare titt på
de inslag som sänts i SVT:s regionala nyhetsprogram under veckan som gått.
Primetime vardag 20.00‐22.00
Klockan 20.00 börjar tablån präglas mer av att publiken väljer program som de är intresserade av och här sänder
SVT1 program som hela familjen kan se. Måndag till torsdag är tablån mer präglad av faktaprogram med stora
etablerade återkommande titlar som Antikrundan, Vem tror du att du är? och Husdrömmar, men också av
granskande journalistik som Uppdrag granskning.
Klockan 21.00 sänder SVT1 program som har ett lite vuxnare tilltal. Här återfinns både svenska och nordiska
dramaserier, fakta och samhällsserier som Veckans brott och ett brett kulturutbud som Kobra.
Senkväll vardag 22.00‐24.00
Efter klockan 22.00 vet vi att publiken i olika grad väljer att gå till sängs och de äldsta lägger sig först, så publiken
blir yngre ju senare klockan är. SVT1 sänder här populära utländska serier, samt programmet Debatt som passar
bra vid denna tid för den publik som vill se åsiktsbrytning och aktuella ämnen.
Primetime fredag‐lördag‐söndag 20.00‐22.00
Helgerna på SVT1 går i underhållningens tecken. Här kan du förvänta dig både musik, humor, tävlingsprogram,
frågesporter, talangjakter och reality‐program. Vi har som mål att skapa variation mellan dagarna så att inte
samma sorts program sänds alla dagar under samma helg. Underhållningsprogrammen är i regel en timme långa,
men framförallt på lördagar har vi möjlighet att också rymma program som är 90 minuter. Efter underhållningen
följer ett mer vuxet underhållningstilltal. Det kan handla om talkshows, humor, panelshower och så vidare.
Undantaget är söndagar som är en klassisk tid för spänningsdramatik, i regel svensk eller nordisk men enstaka
gånger också utländsk.
Senkväll fredag – lördag – söndag 22.00‐24.00
Sist på helgkvällarna vet vi av erfarenhet att publiken uppskattar dramaserier och ibland långfilmer. Därför
erbjuder vi här det bästa vi kan hitta av brittiska och amerikanska kvalitetsserier.

