SVT2 har en demokratisk kompass om samhället vi lever i. Här finns initierade och folkbildande program för dig
som är vetgirig och vill öppna dina sinnen. Kanalen speglar mångfalden i hela Sverige och befolkningen, och tar
världen till Sverige.
MÅLGRUPP
SVT2 är en kanal för en vuxen publik som söker engagerande fakta, intellektuell stimulans och utmaning.
INNEHÅLL
I SVT2 ligger tonvikten på nyheter, samhälle, kultur, dokumentär och minoritetsspråk, men också på
internationell fiktion som ligger lite utanför mittfåran.
TABLÅ
SVT2 har en mycket stabil tablå som på ytan inte förändras så mycket över tid. Samtidigt innehåller den många
övergripande rubriker (till exempel Vetenskapens värld, torsdadgsdokumentären, och K special) som inom sina
ramar varierar mycket vecka från vecka, eftersom det i princip är nya program varje vecka.
Förkväll (17.00‐20.00)
Minoritetsspråksnyheterna har en naturlig hemvist i SVT2 och varje vardag inleds förkvällen med nyheter på
teckenspråk, samiska och på finska. Därefter kan du varje vardag se internationella faktaprogram om historia,
teknik, kultur, samhälle i singel eller i serieform. Klockan 19:00 är det dags för den klassiska dagliga
faktafrågesporten Vem vet mest, och efter det sänds antingen en inköpt icke‐anglosaxisk såpa eller utrymme för
återutsändningar.
Primetime vardag 20.00‐21.00
Klockan 20:00‐21:00 på vardagar är en viktig tid för SVT2. Så mycket av tablån är dagligen återkommande att
denna tid är en av de få platser där kanalen kan skapa en egen identitet. Två kvällar i veckan finns här plats för
kortare serier i halvtimmes eller entimmesform med fokus på kultur, samhällsfrågor och livsåskådning. Övriga
vardagskvällar kan du se Vetenskapens värld (måndagar) och svenska singeldokumentärer på torsdagar.
Primetime vardag 21.00‐22.15
Aktuellt, Kulturnyheterna, vädret och Sportnytt är självklara, populära och centrala program i SVT2. Tillsammans
utgör de den nyhetstimme som sänds varje vardag och som ger dig uppdatering och fördjupning av dagens
viktigaste nyhetshändelser.
Senkväll vardag 22.15‐24.00
Senkväll vardagar är i första hand en plats för internationella inköp. Här finns en blandning av icke‐anglosaxisk
och independent film, lite smalare komedier och dokumentärer. Det är också en viktig plats för återutsändningar
av program som på så sätt ges en annan sändningstid som kanske passar dig bättre.
Primetime fredag‐lördag‐söndag
SVT2 har en mycket viktig roll som kultur‐ och samhällsarena under helgerna. På fredagar sänds K special som i
likhet med Vetenskapens värld är en blandningar av inköpta och egenproducerade dokumentärer, kulturlördag i
SVT2 innehåller Musik special, Veckans föreställning och ”kvalitetsfilm” eller icke‐anglosaxisk seriedrama. På
söndagar sänds litteraturprogrammet Babel och det högprofilerade, aktuella, samhällsmagasinet Agenda följt av
internationella samhällsdokumentärer under rubriken Dokument utifrån.

