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Rekordlyssning för P1 då Sommar i P1 sänds
Under vecka 28 lyssnade 18,3 procent på P1 vilket är årsbästa för kanalen. Det är dessutom första gången i TNS Sifos
veckomätningar som P1 är landets näst största radiokanal. Det stora dragplåstret är Sommar i P1 och här presenteras nu topp-5
listan när halva säsongen har gått. Flest lyssnare hittills hade föreläsaren Sarita Skagnes, runt en miljon personer hörde
hennes program som sändes 9 juli.

De tre senaste veckomätningarna från TNS Sifo, som omfattar Sommarprogrammen som sänts 22 juni-4 juli, har alla visat på nya
rekordnivåer.

För en mer detaljerad redogörelse av Sifo TNS veckomätningar: 
http://tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/radioresultat/radiorapporter-ppm

Här är Sommar i P1:s topp-5 lista (direktsändning kl. 13.00 i P1, reprissändning kl. 22.00 i P1 samt direktsändning på webben): 

1. Sarita Skagnes, föreläsare 

2. Henrik Lundquist, hockeymålvakt 

3. Mikael Niemi, författare 

4. Maja Ivarsson, artist 

5. Jean-Pierre Lacroix, Frankrikes ambassadör i Sverige 

– Det är fantastiskt att Sommar i P1 är så populärt och roligt att en så pass okänd person som Sarita Skagnes har så många lyssnare. Det
visar verkligen att det är berättelsen som står i centrum i Sommar. Hennes historia är både berörande och unik, säger programchefen Bibi
Rödöö.

Sommar i P1:s topp-5-lista, efterhandslyssning (antal startade webbströmmar):

1. Maja Ivarsson, artist 

2. Jonas Gardell, författare, artist, dramatiker 

3. Kristian Gidlund, musiker, journalist, bloggare 

4. Filip Hammar, journalist 

5. Carolina Gynning, konstnär, tv-profil, författare

Vid tolkning av uppgifterna om efterhandslyssning är det viktigt att komma ihåg att de är beroende av när programmen sänts och hur länge de
därmed har kunnat höras i efterhand. Det innebär att vad som helst kan hända med topplistan fram till 18 september, 30 dagar efter Björn
Dixgård och Gustaf Norén från Mando Diao sänt sommarens sista Sommarprogram.

Fortfarande är det allra vanligaste sättet att lyssna på Sommar i P1 direkt i radion. Det är ungefär tre gånger så vanligt att man gör det som att
man lyssnar i efterhand.
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