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Regler och tävlingsprocess Melodifestivalen 2015  
 

Bakgrund för aktuellt år 
Till Melodifestivalen 2015 utser urvalsjuryn 14 bidrag (13 från Ordinarie tävling och ett från 
Allmänhetens tävling), Tävlingsproducenten utser 13, och därtill kommer artisten från Svensktoppen 
nästa.  

1. Tävlingsform deltävling 1–4 
Röstning i Melodifestivalens deltävlingar sker under direktsändning via telefon och sms. 
Röstningssystemet öppnar 20.00 respektive lördag. Tävlingen består av två 
röstningsomgångar. Varje bidrag har samma tävlingsnummer genom hela programmet. Så 
snart sändningen startar kan publiken börja rösta. Vid ett specifikt tillfälle läses 
röstningsställningen mellan de sju bidragen av. De fem bidrag som fått flest tittarröster går 
vidare, övriga två bidrag som hamnar på plats sju och sex lämnar tävlingen.  
Vi använder en gammal modell där 5 bidrag går till omgång 2 och gör upp om de 4 
återstående platserna: 2 platser till finalen samt 2 platser till Andra chansen. Det bidrag 
som hamnar sista bland de 5 i Röstningsomgång 2 kommer med andra ord också att lämna 
tävlingen.  
 
Räkneverken nollställs inte inför Röstningsomgång 2. 

Under Deltävling 1–4 samt Andra chansen finns en backupjury som röstar och vars resultat 
används i det fall att telefonröster och sms röster inte kan räknas.  

 

2. Tävlingsform Andra chansen 
Andra chansen direktsänds lördagen efter de fyra deltävlingarna. Tävlingen avgörs på följande vis: 
 
De bidrag som kommit på tredje och fjärde plats i de fyra deltävlingarna möts i Andra chansen i fyra 
dueller. Samtliga vinnare i de fyra duellerna går direkt till final. Andra chansen genererar alltså 4 
finalister. Duellernas sammansättning samt startordning bestäms av SVT. 
  

3. Tävlingsform finalen 
I finalen tävlar totalt 12 bidrag. Ytterligare fyra telefonnummer läggs till de tidigare åtta, som 

använts i deltävlingarna och Andra chansen. De fyra tillkommande bidragen utgörs av 
vinnarna i Andra chansen. Vilka bidrag som representerar de olika telefonnumren kommer 
att presenteras i början av finalveckan. Poängen delas ut av tittare via telefon och sms-
röstning (50 %) samt 11 jurygrupper (50 %). Telefonslussen öppnar klockan 20.00.  
Det finns ingen backupjury under finalen. 
 
Juryröstning 
Jurygrupperna, totalt 11, lämnar sina röster på följande vis: 
1, 2, 4 och 6 poäng redovisas bara grafiskt, som i Eurovision Song Contest. 
8, 10 och 12 poäng redovisas av talespersonen, som i Eurovision Song Contest. 
 
Totalt delar alltså Jurygrupperna ut 11 * 43 poäng = 473. Medan Jurygrupperna redovisar sina röster 
fortgår telefon- och sms-röstning, som avslutas först ca 5 minuter efter avslutad Juryomröstning. Detta 
för att publiken skall få möjlighet att via röstning ”reagera” på resultatet från Juryomröstningen. 
 
Telefon- och sms-röstning 
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Det går att sms-rösta 20 gånger på det billigare numret, ringa 20 gånger på det billigare numret, samt 
sms-rösta 20 gånger på Radiohjälpens nummer och ringa 20 gånger på Radiohjälpens nummer. 
Sammantaget kommer man att kunna telefon- och sms-rösta max 80 gånger per abonnemang och tv-
sändning. 
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