
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV vs. Play 

En kvalitativ undersökning om tv- och playtjänst-vanor hos två olika 
generationer. 

Emma Jakobson 
Isa Modigliani 

2019 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Medie- och kommunikationsvetenskap 

Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande 

Medie- och kommunikationsvetenskap C (61-90) 30 hp 

 
Handledare: Gabor Bora 

Examinator: Per Vesterlund 





Abstrakt 

Uppsatsens syfte var att belysa eventuella skillnader och förändringar i två olika 

generationers användning och relationer till traditionell tv och play-tjänster. 

Forskningsfrågorna ville ha svar på detta samt motiveringen bakom och även om det 

fanns generationsrelaterade mönster när det kom till relationerna till tablå-tv och play-

tjänster. Syftet var likaså att ta reda på under vilka omständigheter konsumtionen av 

traditionell tv och play-tjänster ägde rum. 

De teorier uppsatsen hade som utgångspunkt för undersökningen var dels uses and 

gratifications research som innebär forskning utifrån användaren. Forskningsfrågorna 

blev även besvarade utifrån Mannheims generationsteori. 

Uppsatsens material innefattar empiri från åtta intervjuer samt tidigare forskning och 

litteratur som varit relevant till forskningen. Metoden som användes var kvalitativa 

intervjuer med personer från en äldre och en yngre åldersgrupp. 

Undersökningen fick resultatet att den äldre generationen fortfarande hade en hög 

konsumtion av traditionell tv medan den yngre generationen spenderade en stor del av 

sin fritid med att titta på play-tjänster. Samtliga intervjupersoner ägnade sig åt andra 

aktiviteter samtidigt som tv:n stod på. Resultaten visade även att konsumtionen av både 

tv och play-tjänster var högst individuell, likaså anledningarna bakom. 

Nyckelord: Streaming, traditionell tv, tablå-tv, användarforskning, 

generationsskillnader 



Abstract 

 

The purpose of this essay is to illustrate contingent differences and changes in two 

generations use of and relationship to the traditional television and streaming services. 

The research questions where chosen to find the answer to this and the reasons and 

motivations behind it, as well as if there were any generational patterns within the 

consumption of scheduled TV and streaming services. The purpose was also to illustrate 

under what circumstances the consumption took place.  

The main theories used in this essay where uses and gratifications research, with its 

focus primarily on the user, as well as Mannheim's theory of generations.  

The material of this essay consists of empirical data from eight interviews and previous 

research together with relevant literature. Qualitative interviews were chosen as the used 

method with respondents from two age-groups, an older and a younger.  

The results of the study showed that the older generation still had a high consumption 

rate of traditional television while the younger generation spent a larger portion of their 

free time with streaming services. All respondents watched tv while they were doing 

something else. The findings also showed that the consumption of television and 

streaming services was highly individual, as well as the reasons behind it.  
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1. Inledning  

 
I följande avsnitt presenteras uppsatsens syfte, forskningsfrågor samt förklaring hur 

avgränsningen skett. 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att illustrera skillnader och förändringar mellan två olika 

generationers TV- och play-tjänst-vanor. Hur ser relationen ut till den traditionella tv:n 

och hur ser relationen ut till det nya play-tjänst-mediet? Hur förhåller sig den äldre 

generationen till det nya play-tjänst mediet och hur förhåller sig den yngre generationen 

till det gamla traditionella tv-mediet, och vise versa. Hur ser användningen ut och hur 

lyder motiveringarna bakom? Under vilka omständigheter sker TV- respektive play-

tjänst användning, samtidigt med andra aktiviteter? 

 

1.2 Forskningsfrågor  
 

Hur ser konsumtionen ut? 

• Hur använder personer födda mellan 1930 och 1949 tv-mediet och varför?  

• Hur använder personer födda mellan 1980 och 1999 tv-mediet och varför? 

• Hur använder personer födda mellan 1930 och 1949 play-tjänstmediet och 

varför? 

• Hur använder personer födda mellan 1980 och 1999 play-tjänstmediet och 

varför?  

 

Hur skiljer sig konsumtionen och motiveringen bakom?  

• Hur skiljer sig tv-konsumtionen och motiveringen bakom, mellan personer 

födda år 1930-1949 och 1980-1999?  

• Hur skiljer sig play-tjänstkonsumtionen och motiveringen bakom, mellan 

personer födda år 1930-1949 och 1980-1999?  

• Finns det generationsrelaterade mönster vad det gäller relationerna till tv-mediet 

och play-tjänster?  
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1.3 Avgränsning  
 

Materialet till uppsatsen består av intervjuresultat, tidigare forskning samt annan 

relevant litteratur. Tidigare forskning och litteratur har fokus på traditionell tv, play-

tjänster och uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 

 

Valet av respondenter till de personliga intervjuerna gjordes enligt ett stratifierat urval, 

vilket innebär att man i förväg bestämmer kategorier.1 Respondenterna i 

undersökningen är tagna från två olika generationer för att en analys av eventuella 

skillnader på hur traditionellt tv-tittande samt användning av play-tjänster ser ut skulle 

kunna göras. Generationer står i fokus. Viktigt att tänka på i valet av intervjupersoner 

var dels att de var uppväxta i Norden, eftersom TV-kulturen ser så pass olika ut runtom 

i världen och en avgränsning behövdes göras. Personerna var även tvungna att ha någon 

erfarenhet av tv-tittande, stor som liten, då frågorna annars inte skulle vara möjliga för 

personen att svara på. Det var viktigt att respondenterna representerande både det 

manliga och kvinnliga könet samt att komma från mer eller mindre en medelklass.2 

Respondenterna väljs slumpmässigt inom deras åldersgrupper. 

 

Då tiden var begränsad skedde även ett bekvämlighetsurval vilket framför allt innebar 

att respondenterna var tvungna att bo inom rimliga avstånd. Det diskuterades först om 

telefonintervjuer men där fanns risken att resultatet inte skulle bli lika djupt och vissa 

sociala koder inte uppfattas, därför skedde samtliga intervjuer ansikte mot ansikte. 

 

Personerna som blivit intervjuade är fyra stycken födda mellan 1980 och 1999 samt fyra 

stycken personer födda mellan 1930 och 1949. Anledningen till varför dessa 

åldersgrupper valdes är generationsskillnaderna; det vill i detta fall säga att den yngre 

åldersgruppen växte upp med en tv i hemmet och den äldre gjorde inte det utan blev 

introducerad för tv:n senare i livet. Ingen av dessa generationer är uppväxta med play-

tjänster som en del av vardagen. 

  

                                                 
1 Mats Ekström och Larsåke Larsson. Metoder i kommunikationsvetenskap. 2 uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 2010, 61. 
2 Ibid, 62. 
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2. Bakgrund  
 

I bakgrundsavsnittet kommer en överblick om tv:s och play-tjänsters historia och 

utveckling. 

 

2.1 Televisionens historia 
 

Under 1960-talet skedde en stor expansion av den traditionella tv:n, där tv-apparater 

började hitta sin plats i mångas hushåll, främst i USA men även hos allt fler svenska. 

Många politiker var dock tveksamma redan innan, på 1940- och 1950-talet diskuterades 

det om televisionen verkligen var passande för Sverige och befarades vara en 

karakteristisk USA-produkt.3  

 

Intresset för tv:ns utveckling fanns dock både inom reklambranschen och 

elektronikindustrin.  

Påtryckningar om införandet av tv blev allt starkare i Sverige och år 1956 tog riksdagen 

beslutet om televisionens utbyggnad. AB Radiotjänst, som senare fick namnet Sveriges 

Radio AB, fick ansvaret för televisionen som, enligt bestämmelserna, skulle finansieras 

av mottagaravgifter och vara fri från reklam.4  

 

En utbyggnad av tv-nätet följde för att hela landets befolknings skulle kunna nås där fler 

än väntat visade intresse för det nya mediet och var villiga att betala mottagaravgiften. 

Televisionen började således integreras i fler och fler människors liv och fritid, trots att 

utbudet ännu var ytterst smalt.5  

 

Televisionen kom att bli en central del av svenskarnas hem och erbjöd en ny 

gemenskapsaktivitet. År 1960 fanns det omkring 800 000 tv-apparater i Sverige och 

bara året därpå hade antalet ökat till 1,5 miljoner. Det ökande intresset kom med 

ytterligare påtryckningar om en till kanal, som många andra länder redan inrättat.6  

Efter många diskussioner inrättades 1968 denna nya kanal som, även den, skulle 

organiseras av Sveriges Radio och började sända året därpå. Nu fanns därmed både TV1 

                                                 
3 Lennart Weibull och Ingela Wadbring. Massmedier: Nya villkor för press, radio och tv i det digitala 

medielandskapet. 11 uppl. Stockholm: Ekerlid, 2014, 73. 
4 Ibid, 73. 
5 Ibid, 74. 
6 Ibid, 74. 
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och TV2 att välja mellan. 1968 började tv även sändas i färg och en färg -tv avgift lades 

till.7   

Under 1970-talet var organisationens ekonomi god och de båda kanalerna gick med 

framgång. Publikantalen växte och sändningstiden förlängdes.8 Samtidigt ökade kritiken 

om Sveriges Radios organisation som för stor och Stockholmscentrerad. I svar till 

kritiken flyttades en stor del av programproduktionen utanför Stockholm, 

distriktsorganisationer byggdes upp runt om i landet och regionala nyheter började 

sändas.9 Hela nyhetsverksamheten utökades och utbudet av nöjdes samt faktaprogram 

blev större.10  

 

Kritiken fortsatte och regeringen tog därför beslutet att göra televisionen till ett 

oberoende programföretag inom koncernen för Sveriges Radio, som började gälla 1978. 

Nu fanns fyra olika programföretag, Sveriges Radio, TV1, TV2 och 

Utbildningsradion.11  

 

Satellitteknikens utveckling och utbyggnaden av kabelnät förändrade villkoren för TV-

verksamheten i Sverige några år senare, på 1980-talet12 eftersom möjligheten nu fanns 

att direkt överföra material från andra länder13. Riksdagen beslutade och tillät då en 

testverksamhet för satellitmottagning via kabelnät, med krav om att det inte skulle 

finnas någon reklam riktad mot svenskar. Till följd av detta startades TV3 1987 av Jan 

Stenbeck, den skulle fungera som en nöjeskanal och sände från London för att eludera 

den svenska lagen.14 

 

Kanalen hade stor framgång men till det kom kritik om att reklaminvesteringar inom tv 

skulle stanna innanför landets gränser samt att tv-systemet inte alls skulle övertas av 

kanaler producerade utanför Sverige. 1989 utreddes därför omständigheterna för 

nationell kommersiell tv och resulterade i starten för TV4.15  

                                                 
7 Lennart Weibull och Ingela Wadbring. Massmedier: Nya villkor för press, radio och tv i det digitala 

medielandskapet. 11 uppl. Stockholm: Ekerlid, 2014, 75. 
8 Ibid, 75.  
9 Ibid, 76. 
10 Ibid, 76. 
11 Ibid, 77.  
12 Ibid, 80. 
13 Ibid, 79.  
14 Ibid, 80. 
15 Lennart Weibull och Ingela Wadbring. Massmedier: Nya villkor för press, radio och tv i det digitala 

medielandskapet. 11 uppl. Stockholm: Ekerlid, 2014, 81. 
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Från började ägdes televisionen, liksom radion, av personer som inte tillhörde 

statsmakten. Under 1980-talet förändrades även ägaromständigheterna då grupper i 

Sveriges Radios ledning börjat intressera sig för konkurrerande organisationer och 

bland annat den privata radion och kabel-tv.16  

 

Mellan 1980- och 1990-talet skedde således ett skifte inom den svenska televisionen. 

Från att enbart vara en enda stor organisation, Sveriges Radio-koncernen, övergick det 

till något helt nytt med flera aktörer och flera kanaler.17 Under 2000-talet har 

förändringarna fortsätt med mindre strikta regelverk och ytterligare 

konsumtionsmöjligheter på internet. Allt fler aktörer utanför tv-bolagen skapar rörligt 

material som dessutom är lättare att sprida och ta del av.18  

 

2.2 Teknisk utveckling  
 

Televisionen har inte bara förändrats organisations- och innehållsmässigt, utan även 

tekniskt. Från början användes elektriska signaler vid överföring av bild och ljud, senare 

kom kabel-tv:n där signaler skickades från en sändare till en stor antenn och sedan via 

kablar ut till hushållen.19  

 

I Sverige blev användningen av centralantenner senare ett krav i exempelvis 

flerfamiljshus, det skulle vara både mer praktiskt och estetiskt. Tekniken väckte även 

intresset för den lokala programverksamheten som sedan öppnades och uppmuntrades 

användas av olika föreningar och organisationer i syfte att erbjuda mer 

verklighetsbaserat innehåll än de olika tv-serier som sändes. Det var dock svårt att locka 

och behålla en publik som tittade på dessa produktioner.20  

Under 1970-talet introducerades videon som möjliggjorde filmvisning och inspelning av 

tv-program hemma. Det gick nu att titta på rörlig bild oberoende av tid. Samtidigt 

                                                 
16 Ibid, 78.  
17 Ibid, 163. 
18 Ibid, 196. 
19 Ibid, 78.  
20 Ibid, 79.  
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etablerades videobutiker där det gick att hyra eller köpa film att titta på hemma med en 

VHS, Video Home System.21  

 

Satellittekniken användes först 1965 men utvecklingen gick snabbt därefter. Tekniken 

skapade möjligheter att direkt överföra material22 från andra länder, som exempelvis 

USA, till Sverige med syfte att kunna visa så aktuella bilder som möjligt i olika 

nyhetsinslag.23  

 

Kabel-tv och satellit-tv är två former av tv-mottagning som finns i Sverige.24 Ip-tv har 

även tillkommit och blivit allt vanligare, där skickas TV-innehållet över internet.  

Internet har överlag gjort det lättare att titta på och få tillgång till tv-kanaler och 

program utanför tv-tablån genom, så kallade, play-tjänster.25  

 

Teknikmässigt har televisionen alltså gått från ett analogt system,26 som stängdes ner 

2007,27 till ett digitalt. Sändnings- och mottagningskapaciteten har ökat och därav även 

utbudet. Internet har även varit en bidragande faktor till detta med allt fler streaming-

tjänster och nedladdningsmöjligheter.28  

 

2.3 Play-tjänsternas historia  
 

En av de första streamade sändningarna var 1994 när Rolling Stones livesände en 

konsert via Mbone som var ett experimentellt nätverk byggt ovanpå internet speciellt 

för datatung trafik.29 

Inte att glömma är att det var video, dvd och kabel-tv som ledde fram till alla dagens 

streamingtjänster.30 

 

                                                 
21 Lennart Weibull och Ingela Wadbring. Massmedier: Nya villkor för press, radio och tv i det digitala 

medielandskapet. 11 uppl. Stockholm: Ekerlid, 2014, 79. 
22 Ibid, 79. 
23 Ibid, 80. 
24 Ibid, 165. 
25 Ibid, 166. 
26 Ibid, 163.  
27 Ibid, 164.  
28 Ibid, 163.  
29 Kent Vilhelmsson. VOD-special: Så föddes video on demand. M3. 2014-05-06. 

https://m3.idg.se/2.1022/1.559606/vod-special-sa-foddes-video-on-demand (hämtad 2019-04-18) 
30 Mark Evans. When did video on demand start? MSA focus. 2017-07-04. 

https://www.msafocus.com/news/video-demand-start/ (hämtad 2019-04-18) 

https://m3.idg.se/2.1022/1.559606/vod-special-sa-foddes-video-on-demand
https://www.msafocus.com/news/video-demand-start/


 

7 

 

Sverige var lika tidigt ute med att haka på den nya streamingtjänsttrenden. Samma år 

som man kunde se Rolling Stones konsert via internet så introducerade Telia ett 

testprojekt för ett antal hushåll i Stockholm. Dessa personer fick testa att titta på några 

filmer via en videotjänst som var grundad i telenätet. Som förväntat höll varken bilden 

eller ljudet någon vidare kvalitet.31 

 

I Sverige var det dock under 2000-talet som streaming satte igång på riktigt. Radio- och 

tv-företag började sända sina program över webben och i och med detta lossade det 

politiska regelverket lite på tyglarna. Även tidningsföretag och privatpersoner kunde nu 

börja sända.32 Med streamingtjänster inom filmvärlden som inspiration satte bland annat 

SVT och TV4 igång sina play-tjänster som stack ut med att de var oberoende av tv-

tablån. På de kommersiella kanalerna såsom TV4 play är reklamen lite kortare och 

möjligheten att betala för ett abonnemang finns för den som vill. Från början var dessa 

tjänster först och främst till att kunna se program i repris när man ville. Men med tiden 

har det blivit ett eget fenomen med fokus på att kunna se flera avsnitt i rad och serier 

som är skapade enbart för webben. 

 

Det är inte bara tablå-kanalerna som sänder över nätet, utan egna företag som Netflix 

och HBO har blivit gigantiska. De producerar en stor del av innehållet själva och har 

köpt rättigheter till resten.33 Både C More som ägs av TV4 och SVT har äganderätt till 

vissa serier från HBO, vilket har bidragit till en ökad konkurrens utan långsiktig 

lösning.34 

  

                                                 
31 Kent Vilhelmsson. VOD-special: Så föddes video on demand. M3. 2014-05-06. 

https://m3.idg.se/2.1022/1.559606/vod-special-sa-foddes-video-on-demand (hämtad 2019-04-18) 
32 Lennart Weibull och Ingela Wadbring. Massmedier: Nya villkor för press, radio och tv i det digitala 

medielandskapet. 11 uppl. Stockholm: Ekerlid, 2014, 196. 
33 Ibid, 198.  
34 Ibid, 199. 

https://m3.idg.se/2.1022/1.559606/vod-special-sa-foddes-video-on-demand
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3. Tidigare forskning  
 

I detta avsnitt redogörs statistik och tidigare forskning om ämnet. 

 

3.1 TV-mätning i Sverige 
 

MMS (Mediamätning i Skandinavien) genomför varje år en mätning av Tv-tittandet i 

Sverige utifrån 3000, så kallade, panelhushåll som väljs ut genom telefonintervjuer. 

Faktorer som konsumtion, ålder, familj och utbildning spelar in i valet av medverkande. 

Varje hushåll har en Tv-mätare monterad vid varje tv-enhet som läser av 113 olika 

kanaler, varav 37 stycken är, så kallade, loggkanaler med speciellt fokus på tid och 

program.35  

 

Publikstorleken, räknat i procent, var som störst mellan klockan 20:00 och 21:00 under 

alla veckans dagar.36  

 

Programtopplistan under 2018 innefattar de mest sedda programmen under året för 

personer mellan 3-99 år, nyheter och sportmatchers för-, mellan- och eftersnack är inte 

inkluderat. Några av de tio mest sedda programmen var Kalle Anka och hans vänner, 

Finalen av Melodifestivalen 2018 och tre olika matcher från Fotbolls-VM.37  

 

Det genomsnittliga dagliga antalet spenderade timmar i de mätta play-tjänsterna 

förändrades under tvåårsperioden 2016 till 2018. Under exempelvis juli månad, då 

antalet timmar generellt sett var som lägst, låg antalet spenderade timmar 2016 på 

ungefär 600 000 timmar per dag och år 2018 låg det på 1 000 000 timmar per dag. 

Under december månad, när antalet dagligt spenderade timmar generellt sett var som 

högst, låg det år 2016 på ungefär 1 100 000 timmar per dag och år 2018 låg det på 

ungefär 2 100 000 timmar.38  

  

                                                 
35 MMS. Årsrapport 2018. Stockholm: Mediamätning i Skandinavien, 2018, 4. (Källa: 

http://mms.se/?p=4899 Hämtad 2019-04-23) 
36 Ibid, 8. 
37 Ibid, 16. 
38 Ibid, 25. 

http://mms.se/?p=4899
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3.2 Svenskarna och internet  
 

Internetstiftelsen i Sverige ansvarar för domänen .se och ger varje år ut 

Internetstiftelsen: Svenskarna och internet, en årlig rapport om svenskarnas 

internetanvändning.39   

World Internet Institute har sedan år 2000 samlat information kring svenskarnas 

internetanvändning genom tusentals intervjuer med slumpmässigt valda personer som 

idag är i åldrarna 11 år och uppåt. Svenskarna och internet är en del av projektet World 

Internet Project vars syfte är att kartlägga internetanvändningen och dess spridning i 

världen.40 

 

3.3 Play-tjänster och Netflix  
 

I åldersgruppen 16-25 år tittade, enligt Internetstiftelsens årsrapport för 2018, 15% 

dagligen på play-tjänster och 27% tittade veckovis, i åldersgruppen 26-35 år tittade 25% 

dagligen och 33% veckovis, och i åldersgruppen 36-45 år tittade 21% dagligen och 30% 

veckovis. I den äldre åldersgruppen 66-75 år tittade 13% dagligen på play-tjänster och 

24% veckovis, och hos personer i åldern 76+ tittade 2% dagligen och 14% veckovis. 

Hos personer i åldern 12-76+ tittade, år 2018, totalt 15% dagligen, 29% veckovis och 

21% någon gång.41  

 

I åldersgruppen 16-25 år tittade, under 2018, 36% dagligen på Netflix och 30% tittade 

veckovis, i åldersgruppen 26-35 år tittade 32% dagligen och 28% veckovis, och i 

åldersgruppen 36-45 år tittade 25% dagligen och 25% veckovis. I den äldre 

åldersgruppen 66-75 år tittade 5% dagligen på Netflix och 7% veckovis, och hos 

personer i åldern 76+ tittade ungefär 1% dagligen och 2% veckovis. Hos personer i 

åldern 12-76+ tittade, år 2018, totalt 19% dagligen, 20% veckovis och 54% någon 

gång.42  

 

                                                 
39 Pamela Davidsson, Matti Palm och Åsa Melin Mandre. Svenskarna och internet 2018. Internetstiftelsen 

i Sverige, 2018, 7. (Källa: https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/svenskarna-och-

internet-2018/) Hämtad 2019-04-23) 
40 Ibid, 121.  
41 Ibid, 72.  
42 Ibid, 73. 

https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/svenskarna-och-internet-2018/)
https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/svenskarna-och-internet-2018/)
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Av de svenska internetanvändarna i åldern 12 år och äldre betalar 53% abonnemang för 

tv, film eller video på internet så som Netflix och Viaplay. Denna siffra har stigit då den 

år 2015 låg på 28%, år 2016 på 38% och år 2017 på 46%.43 I åldersgruppen 16-25 år 

betalade, år 2018, 68% för tv och film på internet, i åldersgruppen 26-35 år betalade 

74% och i åldersgruppen 36-45 betalade 66%. I den äldre åldersgruppen 66-75% 

betalade 21% för film och tv på internet och hos personer i åldern 76+ betalade 7%.44 

 

3.4 Traditionell tv vs. play-tjänster 
 

Hos personer i åldersgruppen 16-25 år tittade, enligt Internetstiftelsens årsrapport för 

2018, 27% dagligen på traditionell tv och 15% dagligen på play-tjänster under år 2018, i 

åldersgruppen 26-35 år tittade 39% dagligen på traditionell tv och 25% på play-tjänster, 

och i åldersgruppen 36-45 år tittade 48% dagligen på traditionell tv och 21% på play-

tjänster. Hos åldersgruppen 66-75 år tittade 93% på traditionell tv dagligen och 13% på 

play-tjänster och av individer i åldern 76+ tittade 94% dagligen på traditionell tv och 

2% på play-tjänster.45  

 

3.5 En studie om FoMO och tv-vanor  
 

Uppsatsen belyser tidigare forskning av assisterande professor Lindsey Conlin från 

University of Southern Mississippi, Ronald Reagan Chair of Broadcasting Andrew C. 

Billings från University of Alabama samt doktorandstudent Lauren Averset från 

University of Alabama, publicerad i Communication & Society 2016. Forskningen 

undersöker om konceptet ”fear-of-missing-out” eller FoMo spelar påverkar i 

människors tv-vanor, med fokus på binge-watching och stora tv-sända 

engångshändelser eller event.46 

 

                                                 
43 Pamela Davidsson, Matti Palm och Åsa Melin Mandre. Svenskarna och internet 2018. Internetstiftelsen 

i Sverige, 2018, 76. (Källa: https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/svenskarna-och-

internet-2018/) Hämtad 2019-04-23) 
44 Ibid, 77.  
45 Ibid, 78. 
46 Lindsey Conlin, Andrew C. Billings och Lauren Averset. ”Time-shifting vs. appointment viewing: the 

role of fear of missing out within TV consumption behaviors”, Communication & society, 29(4), ss 151-

164, 2016, 151. 

https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/svenskarna-och-internet-2018/)
https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/svenskarna-och-internet-2018/)
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Forskningen utgår från det faktum att ju större tillgång en person har till TV-innehåll, 

desto mer makt har personen över vad den tittar på och hur den tittar på det.47 Studien 

har sin teoretiska utgångspunkt i self-determination theory eller STD och uses and 

gratifications research.48 

 

Studien undersöker om FoMO påverkar tv-tittandet och samhörande beteenden, 

speciellt binge-watching av avsnitt av tv-program eller ivern att titta på stora 

engångshändelser. Studiens fokus ligger både i vilken typ av media människor väljer att 

konsumera där FoMO kan vara en motiverande faktor samt takten av 

mediekonsumtionen som människor har efter valet av program. Önskan att vara en del 

av en kulturell debatt/konversation kan leta till att människor binge-watch för att 

komma ikapp eller för att informera sig kring sådant som är viktigt i vissa sociala 

cirklar.49  

 

160 personer erbjöds två dollar för att svara på en surveyundersökning online med 

frågor om FoMO. Undersökningen hade inga demografiska krav50 men innefattade 82 

män och 78 kvinnor i åldrarna 21 till 71. Respondenterna var ifrån USA, Storbritannien, 

Rumänien och Indien.51 

 

Informanterna ombands att ge svar utifrån skalan ett till nio, där ett innebar ”instämmer 

inte alls” och nio innebar ”håller starkt med”. De gavs en lista på tv-program, reality-

program och sitcoms där de uppmanades fylla i vilka de sett.52 Sedan fick 

respondenterna svara på hur de hade tittat på dessa program och gavs tio alternativ; 

exempelvis veckovis när de sändes på tv eller hela serien på en gång via 

streamingtjänster som Netflix eller Hulu Plus. Slutligen fick respondenterna svara på 

frågor om de hade tittat på stora tv-sända megahändelser så som Olympiska Spelen, 

Super Bowl eller underhållningsevent.53 

 

                                                 
47 Ibid, 152.  
48 Lindsey Conlin, Andrew C. Billings och Lauren Averset. ”Time-shifting vs. appointment viewing: the 

role of fear of missing out within TV consumption behaviors”, Communication & society, 29(4), ss 151-

164, 2016, 153. 
49 Ibid, 152. 
50 Ibid, 157. 
51 Ibid, 158. 
52 Ibid, 157. 
53 Ibid, 158. 



 

12 

 

De tio alternativen för hur respondenterna tittade på programmen de angivit delades, 

efter surveyundersökningen, in i tre kategorier, den första kallades vecka-för-vecka; där 

respondenterna tittat vecka för vecka genom en DVR (Digital Video Recorder) eller 

tittat vecka för vecka när avsnitten sändes på tv, antingen live eller inom sju dagar.54 

Den andra kategorin kallades hälften-hälften; där respondenterna tittat på gamla avsnitt 

på DVD, Blu-Ray, DVR eller online och sedan tittat på nya avsnitt när de sändes på tv, 

antingen live eller inom sju dagar.55 Den tredje kategorin eller grupperingen kallades 

allt-på-en-gång; där tittade respondenterna på en hel serie på en gång på DVD, Blu-

Ray, DVR, online genom en streaming-tjänst så som Netflix eller Hulu Plus, eller 

tittade på ett maraton av avsnitt på tv.56 

 

Resultaten efter surveyundersökningen visade att FoMO inte var av stor betydelse för 

en person som väljer att titta på en dramaserie vecka-för-vecka eller allt-på-en-gång. 

Det visade sig dock att ökad FoMO, mer än någon annan metod, kunde förutsäga att en 

person skulle välja att titta på en dramaserie enligt kategorin hälften-hälften. En person 

med minskad FoMO visade dig vara mer sannolik att titta på reality-TV vecka för 

vecka. FoMO visade sig inte kunna förutsäga hur en person kommer att titta på 

sitcom.57 

 

Ökad FoMO kunde inte förutsäga om en person skulle titta på en ett direktsänt 

engångssportevenemang och kunde inte relateras till hur stor sannolikheten är att en 

person tittar på engångspolitikevenemang. När FoMO ökar så ökar även sannolikheten 

att en person tittar på ett engångsunderhållningsevenemang,58 att en person lägger upp 

något på sociala medier om engångsunderhållningsevenemang och 

engångssportevenemang, som OS eller Super Bowl. Det finns ingen koppling mellan 

FoMO och en persons sannolikhet att lägga upp något i sociala medier om 

engångspolitiska evenemang eller awards-evenemang. Det visade sig även att FOMO 

inte var relaterat till en persons sannolikhet att titta på engångs awards-evenemang.59 

                                                 
54 Lindsey Conlin, Andrew C. Billings och Lauren Averset. ”Time-shifting vs. appointment viewing: the 

role of fear of missing out within TV consumption behaviors”, Communication & society, 29(4), ss 151-

164, 2016, 158. 
55 Ibid, 158-159. 
56 Ibid, 159. 
57 Ibid, 159. 
58 Ibid, 159. 
59 Ibid, 160. 
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Ett viktigt fynd i studien är behovet av att pausa alla aktiviteter, medierade och icke-

medierade, för att undvika att tappa samhörighet.60 samt att FoMO främst fokuserar på 

att undvika att något negativt händer.61 

 

Ökad FoMO ökade sannolikheten för att människor tittade på dramaserier enligt 

kategorin hälften-hälften, medan minskad FoMO kunde kopplas till att människor 

tittade på reality-tv vecka för vecka. Forskarna spekulerar kring detta och förklarar det 

med att dramaserier har fler ”spoilers” som kan få människor att vilja se allt-på-en-gång, 

eller binge-watch, för att komma ikapp med händelserna i serien för att förhindra 

eventuell minskad njutning.62  

Ökad FoMO kopplades till sannolikheten att en person har sett ett 

engångsnöjesprogram.  

Människor med ökad FoMO hade även högre sannolikhet att lägga upp något på sociala 

medier om engångssport- samt engångsnöjesevenemang. Forskarnas förklaring 

handlade om att sociala medier potentiellt sett kan vara sammanlänkad med ökad 

FoMO.63  

 

Slutligen beskriver författarna av studien att FoMO är en bidragande faktor i 

förändringen av den moderna mediekonsumtionen. FoMO kan influera hur människor 

tittar på olika program, men faktorer som personlighet, programmets genre, 

medieutbudet och önskan att prata om medieinnehåll på sociala medier spelar också 

in.64 (s.162) 

 

3.6 En studie om generationer och tv-tittande  
 

Uppsatsen tar upp tidigare forskning skriven av Cédric Courtois och Sara Nelissen som 

publicerades i Journal of Broadcasting & Electronic Media 2018. Författarna har gjort 

                                                 
60 Lindsey Conlin, Andrew C. Billings och Lauren Averset. ”Time-shifting vs. appointment viewing: the 

role of fear of missing out within TV consumption behaviors”, Communication & society, 29(4), ss 151-

164, 2016, 160. 
61 Ibid, 161. 
62 Ibid, 161. 
63 Ibid, 161. 
64 Ibid, 162. 
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en undersökning om tv som en familjerutin. Är den fortfarande det efter att både 

familje- och mediastrukturer har förändrats?65 

 

Courtois och Nelissen hänvisar till forskaren Lull som tydligt klargör att det finns två 

dimensioner av den sociala användningen av media; den ena är strukturell och den 

andra relationell. Den strukturella dimensionen innebär att media strukturerar upp tid 

och rum i hemmet, medan den relationella dimensionen har sitt fokus på relationer 

såsom att hjälpa familjer att samlas och få en gemenskap eller för den delen en distans 

om det är det som behövs.66 

Media förändras hela tiden och i och med det dess ritualer och traditioner. Alla nya 

plattformar har haft en inverkan på mediekonsumtionen inom familjer. Alla dessa val 

och möjligheter har förändrat tid och rum och bidragit till den så kallade 

sovrumskulturen som är vanligast bland barn, tonåringar och unga vuxna. Övergången 

från barn till tonåring kommer med behov av självständighet och egen identitet och de 

drar sig undan. Idag blir medieanvändning en självklar del av det och de blir obekväma 

med att föräldrar ska övervaka deras medianvändande.67 

 

När Courtois och Nelissen skulle genomföra sin studie använde de sig av ett enkelt 

frågeformulär som metod. 691 individer tillhörande 288 belgiska hushåll svarade på 

formuläret. Respondenterna var indelade i olika generationer och frågorna var 

anpassade efter ålder.68 Resultatet publicerades i detaljerade tabeller där det går att se 

statistik på allt från hur många som tittade på reality-serier och sport till vilken 

teknologi de använder när de tittar.69 

En av tabellerna förklarar tv-tittande mellan generationer, tittande inom samma 

generation samt ensamt tittande. Den visar att tittande tillsammans inom samma 

generation är vanligare i hushåll med yngre barn. De tittar då ofta tillsammans i 

sovrummet på en dator eller surfplatta. Att titta tillsammans mellan generationerna 

skedde oftare i singelföräldrars hushåll. Den mest intressanta skillnaden var emellertid 

mellan att titta familjen tillsammans och att titta ensam. Att titta på tv ensam verkar 

                                                 
65 Cédric Courtois och Sara Nelissen. ”Family television viewing and its alternatives: associations with 

closeness within and between generations”, Journal of broadcasting & electronic media, 62(4), ss 673-

691, 2018, 673. 
66 Ibid, 675.  
67 Ibid, 676. 
68 Ibid, 678. 
69 Ibid, 680-681. 
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höra ihop med en något yngre medelålder bland hushållens barn. De använder inte 

heller tv:n i vardagsrummet som enhet lika mycket när de tittar. Dock har de flesta egen 

tv i sovrummet.70 

 

Undersökningen hade sin utgångspunkt i litteratur om familjerutiner och 

mediegenerationer. Resultatet från denna studie visar att trots en rejäl förekomst av 

familjetittande så framträder alternativa sociala mönster bortom tv-skärmen och 

vardagsrummet. Ytterligare analys visar att avvikelser från familjetittande är 

sammankopplade med sämre band mellan generationerna. Yngre generationers 

gemensamma tittande visar på att de har ett starkare band till varandra inom 

generationen.71 

 

3.7 En studie om streaming 
 

Ytterligare tidigare forskning som uppsatsen undersöker är en studie gjord av Alec 

Tefertiller, även den publicerad i Journal of Broadcasting & Electronic Media 2018. 

Studien går ut på att få en bättre inblick i vilka faktorer som faktiskt har fått oss att 

”kapa sladden” till kabel-tv och mer eller mindre gå över till streamingtjänster.72 

 

Genom att använda uses and gratifications theory, ofta översatt som användarforskning 

samt media substitution theory ska denna studie ta fram bättre förståelse för vad som 

har fått oss att välja att bli ”sladd-kapare”. Detta begrepp står för en övergång från 

traditionell tv till webbaserade streaming-tjänster vilket gör det hela till ett större 

fenomen.73 

 

Media substitution theory innebär sammanfattningsvis att ny teknologi har visat sig ha 

en effekt på tittares förväntningar och användning av traditionella medier. Professorn 

Dean M. Krugman menar att när kabel-tv kom så förändrades tittarnas relationer med 

den gamla hederliga tv:n och lika så när VHS eller vilket nytt medium som helst har 

                                                 
70 Cédric Courtois och Sara Nelissen. ”Family television viewing and its alternatives: associations with 

closeness within and between generations”, Journal of broadcasting & electronic media, 62(4), ss 673-

691, 2018, 683. 
71 Ibid, 673.  
72 Alec Tefertiller. “Media substitution in cable cord-cutting: the adoption of web-streaming television”, 

Journal of broadcasting & electronic media, 62(3), ss 390-407, 2018, 390. 
73 Ibid, 391.  
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introducerats.74 

 

Studien gick till så att en online-enkät skickades ut till kabel-tv- och streamingtjänst-

användare. För att lyckas fånga dem som mest troligen var bekanta med 

streamingtjänster så skickades den enbart ut till personer som prenumererade på någon 

streamingtjänst såsom Netflix samt till personer som hade kabel-tv.75 Gratifications-

delen, det vill säga belöningen som användarna fick ut av att använda kabel-tv eller 

play-tjänster undersöktes bland annat.  

Personerna som svarade på enkäten fick trycka i om de höll med eller inte höll med om 

olika påståenden på en skala. Ett påstående var om man tittade på streamad tv för 

underhållningens skull och ett annat var om man streamade tv för att lära sig mer om sig 

själv och andra. Respondenterna fick sedan svara på vad de tyckte om play-tjänster 

jämfört med traditionell kabel-tv. Även där skulle påståenden rangordnas och ett 

exempel där var om man jämfört med vad man betalade och vad man fick ut av 

traditionell kabel-tv så är streamingtjänsterna mer värda. Nästa ämne var kompatibilitet 

och ett påstående där var om att streama tv passade ens livsstil. Sedan handlade det om 

fördelar med streaming där respondenterna fick enkla påståenden såsom om play-

tjänster är bättre än traditionell tv. Slutligen var ämnet utbytbarhet och ett påstående var 

att streamingtjänster och traditionell kabel-tv inte erbjuder olika utbud.76 Alla svar 

delades sedan in i olika tabeller. 

 

Resultatet av studien visade att fördelar enligt många av respondenterna av att använda 

streamingtjänster istället för traditionell kabel-tv var så pass stora att de ”kapade 

sladden” till den gamla tv:n. Det gick att se ett samband mellan frustration ur ett 

användarperspektiv och att använda gammal teknologi, vilket också var en anledning till 

att ”kapa sladden”. Bättre underhållning var förvånansvärt inte en av de största 

orsakerna till att gå över från traditionell tv till play-tjänster.77 

  

                                                 
74 Alec Tefertiller. “Media substitution in cable cord-cutting: the adoption of web-streaming television”, 

Journal of broadcasting & electronic media, 62(3), ss 390-407, 2018, 392. 
75 Ibid, 395. 
76 Ibid, 396-398. 
77 Ibid, 390.  
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4. Teori  
 

De teoretiska utgångspunkterna till uppsatsens undersökning, uses and gratifications 

och generationsforskning, förklaras nedan. 

 

4.1 Uses and gratifications research  
 

Uses and gratifications research, även kallad användarforskning, handlar om relationen 

mellan publiken och medierna. Här anses publiken vara individer som är oberoende och 

egentänkande samt som utnyttjar medierna för att tillfredsställa specifika personliga 

medvetna behov så som; information, självratificering, underhållning och social 

tillhörighet. Den fråga som i forskningshistorien tidigare ställts, ”Vad gör medierna med 

publiken?”, formuleras i detta område om till ”Vad gör publiken med medierna?”78 eller 

mer specifikt ”Varför använder människor medierna och vad använder de dem till?”79  

 

Uses and gratifications-forskningen utgår ifrån att publiken eller användarna har 

kontroll över sin medieanvändning och sina erfarenheter.80 Fokus läggs dock inte enbart 

på beteenden utan även på de mediala tillfredställelsernas sociala ursprung samt medias 

bredare sociala funktioner.81 Uses and gratifications-forskningen hjälper således också 

till med att uppmärksamma det underliggande ursprunget till publikens olika val samt 

hur dessa är uppbyggda.82  

 

Forskningen utvecklades under den senare delen av 1950-talet med upptäckten att 

mediernas direkta påverkan var mindre än förväntat och att medierna därför istället 

borde studeras utifrån människornas bredare vardagliga perspektiv. Uses and 

gratifications-forskningen bygger till stor del på Abraham Maslows socialpsykologiska 

perspektiv; behovshierarkin. Denna innebär att människan har ett antal basala behov, så 

som sömn och mat, som den försöker tillfredsställa för att sedan kunna övergå till andra 

typer av behov, så som information och social tillhörighet.83 

                                                 
78 Jostein Gripsrud. Mediekultur, mediesamhälle. 3 uppl. Göteborg: Daidalos, 2011, 72. 
79 Denis McQuail. Audience analysis. London: Sage, 1997, 70. 
80 Ibid, 14.  
81 Ibid, 18. 
82 Ibid, 32. 
83 Jostein Gripsrud. Mediekultur, mediesamhälle. 3 uppl. Göteborg: Daidalos, 2011, 82. 
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De grundläggande principerna som från början lades fram under 1960- och 1970-talet84 

innefattade att valen av medialt innehåll generellt sett var rationellt och direkt riktat till 

specifika mål och tillfredställelser, individer i publiken var medvetna om de media-

relaterade behov som uppstod vid individuella och sociala händelser, det mediala 

innehållet som ett personligt verktyg ansågs vara ett bättre mått på publikformationer än 

estetiska och kulturella faktorer samt att alla relevanta faktorer kring publikformationer 

även kunde mätas.85  

 

Denis McQuail, Jay G. Blumler och J. R. Brown fångade, efter en studie på 1970-talet, 

upp de viktigaste mediala tillfredställelserna i fyra kategorier; avledning i form av 

tillflykt från rutiner och problem samt emotionell avslappning, personliga relationer i 

form av kamratskap och socialt nyttjande, personlig identitet i form av självreferens och 

verklighetsutforskning samt förstärkning av värderingar, och övervakning i form av 

informationssökande.86  

 

Problemen med uses and gratifications-forskningen ligger i utbudet som inte 

nödvändigtvis kan tillfredsställa individers olika behov. Eftersom teorin utgår ifrån och 

lägger mycket fokus på individuella och psykologiska behov riskerar det även att finnas 

behov som inte heller kan mättas på grund av omedvetenhet, då människan både har en 

medveten kognitiv del och en omedveten.87  

 

4.2 Generationsforskning  
 

Den tysk-brittiska sociologen Karl Mannheims generationsteori utformades som ett 

alternativ till Marx klassteori där social klass är det historiska subjektet och föraren av 

social förändring. För Mannheim var det antingen generationen som var det sociala 

subjektet. Enligt Mannheim är en generation en grupp med människor som har liknande 

relation till samhällsnormer och sociala händelser. Detta liknar Marx sätt att dela in folk 

i olika klasser utifrån grupprelationer till produktionsmedel.88 

                                                 
84 Denis McQuail. Audience analysis. London: Sage, 1997, 70. 
85 Ibid, 71. 
86 Sue Thornham, Caroline Bassett och Paul Marris. Media studies: a reader. 3 uppl. Edinburgh: 

Edinburgh University Press, 2009, 398. 
87 Jostein Gripsrud. Mediekultur, mediesamhälle. 3 uppl. Göteborg: Daidalos, 2011, 83. 
88 Göran Bolin. Media generations: experience, identity and mediatised social change. London: 

Routledge, 2017, 8. 
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När Mannheim skapade sin teori markerade han en tydlig skillnad på generation genom 

plats och verklighet. Genom att skapa en motsvarighet till klasspositionen av vissa 

samhällsgrupper så definierade Mannheim generation som ”den särskilda platsen” där 

vissa individer håller i den ekonomiska och maktrelaterade strukturen av ett samhälle. 

Basen för den generationella platsen är helt enkelt födelseåret. Exempelvis så har alla 

människor som är födda samma år en gemensam plats i den historiska utsträckningen av 

den sociala processen. När det kommer till begreppet verklighet så grundar det sig i att 

en plats i tiden inte är tillräckligt när man pratar om generationer. Generation som 

verklighet visar sig först när individer från samma plats i tiden delar samma erfarenheter 

och själva erkänt att de är en generation.89 

 

Mannheim står för argumentet att alla generationer är nya deltagare i en kontinuerlig 

kulturell process. Exempelvis är det möjligt att jämföra hur folk som levde med tv som 

ett nytt medium kommer att skilja sig åt en senare generation.90 Det är inte bara 

teknologin som förändras, utan även den kringliggande kulturella och sociala kontexten. 

En annan metod för att jämföra är att granska liknande generationer över olika 

kulturella kontexter. Om mötet med ett fenomen i ett senare skede i den historiska 

processen kan vara lärorikt för de olika sätten olika åldrar relaterar till det och de 

möjliga sätten detta kan påverka de generationella erfarenheterna, så kan man undersöka 

fenomenet på samma historiska sätt men i olika kulturella och sociala platser.91 

 

Dock har Mannheim och hans generationsforskning blivit ifrågasatt. Författaren David 

M. McCourt skriver att Mannheim misslyckas med att definiera generationerna. Han 

menar att Mannheims forskning är alldeles för begränsad, förutbestämd och saknar en 

social medlare mellan generationer. Likaså delad kunskap och beteendemässiga 

dispositioner.92 

 

Att Mannheims generationsforskning ändå valdes som en teoretisk utgångspunkt i 

denna uppsats är för att den matchar frågeställningen och syftet mycket bra. Det var ett 

aktivt val men med kritiken i åtanke. 

                                                 
89 Göran Bolin. Media generations: experience, identity and mediatised social change. London: 

Routledge, 2017, 9. 
90 Ibid, 16.. 
91 Ibid, 17. 
92 Jennie Bristow. “Mannheim’s ‘Problem of generations’ revisited”, Baby boomers and generational 

conflict, ss 42-61, 2015, 48. 
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5. Metod  
 

Uppsatsen använder kvalitativa intervjuer som metod. Hur och varför presenteras i detta 

avsnitt samt en redogörelse om hur kvaliteten ska säkerställas.  

 

5.1 Metoddiskussion  
 

Den metod som kommer att tillämpas i uppsatsen är personliga intervjuer som baseras 

på en dialog om uppsatsens ämne mellan den intervjuade och intervjuaren.93 Metoden är 

flexibel och anpassningsbar, något som är viktigt för både forskaren och 

intervjupersonerna.94 Frågorna kommer att vara semistrukturerade och utgå från 

uppsatsens frågeställning.95 Detta för att intervjupersonerna ska ha möjlighet att 

formulera sig fritt kring ämnet96 eftersom tonvikten kommer att ligga på deras egna 

åsikter och erfarenheter om, i det här fallet, traditionell television.97  

 

Den kvalitativa intervjumetoden är vald utifrån målet med uppsatsen som inte är att få 

absoluta svar på frågeställningen utan istället mer öppna. Intervjuerna kommer att vara 

relativt fria och kunna röra sig åt olika håll.98 Personliga intervjuer med 

semistrukturerade frågor är således önskvärt i sammanhanget, framför exempelvis 

gruppintervjuer där flera personer deltar.99 Problemen med denna är intervjuarens 

moderatorroll som kan ta mer plats i dialogen än vad som är önskvärt och risken finns 

att alla deltagare inte känner att de kan uttrycka sig helt fritt i frågor som är av 

exempelvis mer privat börd.100  

Uppsatsens syfte är att undersöka tv-vanor respektive användning av play-tjänster hos 

individer från två olika åldersgrupper, därför är det av största vikt att dessa individer får 

möjlighet att komma till tals och kunna uttrycka sig en i taget. Genom den valda 

                                                 
93 Mats Ekström och Larsåke Larsson. Metoder i kommunikationsvetenskap. 2 uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 2010, 56.  
94 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl. Malmö: Liber, 2018, 561. 
95 Mats Ekström och Larsåke Larsson. Metoder i kommunikationsvetenskap. 2 uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 2010, 60. 
96 Ibid, 67.  
97 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl. Malmö: Liber, 2018, 561. 
98 Ibid, 561.  
99 Inger Lindstedt. Forskningens hantverk. Lund: Studentlitteratur, 2017, 210. 
100 Mats Ekström och Larsåke Larsson. Metoder i kommunikationsvetenskap. 2 uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 2010, 80. 
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metoden ligger fokus på intervjupersonerna och deras röster, men även på hur de tolkar 

och uttrycka sig om de olika frågorna.101 

 

Respondenterna kommer informeras om hur deras svar kommer behandlas samt om 

deras anonymitet. De kommer även få ge sitt godkännande till att deras ålder och 

eventuellt kön avslöjas.102  

 

Kvalitativa intervjuer är den metod som passar bäst till denna studie. Något som skulle 

kunna brista är att svaren blir ytliga då respondenternas beteenden inte observeras.103 

Det kan även hända att de säger det de tror man vill höra. Men förhoppningsvis undviks 

detta då gruppintervju som metod har valts bort. 

 

Risken med den valda metoden är att intervjuerna kan frångå intervjuguiden104 vilket 

kan påverka validiteten och reliabiliteten.105 Det finns en medvetenhet om detta, trots 

det kommer metoden att användas då uppsatsen är menad att bygga på detaljrika och 

ingående svar.106 Ett sätt att stärka detta är valet av just semistrukturerade intervjuer 

med färdiga frågor, framför ostrukturerade intervjuer.107  

 

Innan metodvalet var bestämt fanns fokusgrupper som alternativ metod, men genom 

vidare efterforskning visade den sig inte passa uppsatsen. Detta på grund av den 

komplicerade planeringen i att sätta samman grupper108 men även på grund av att 

diskussionerna riskerar att bli osammanhängande och stökiga. Metoden lämpar sig när 

deltagarnas diskussioner och ageranden emot varandra ska analyseras. Det är emellertid 

inte relevant här.109  

 

                                                 
101 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl. Malmö: Liber, 2018, 563. 
102 Mats Ekström och Larsåke Larsson. Metoder i kommunikationsvetenskap. 2 uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 2010, 75. 
103 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl. Malmö: Liber, 2018, 594. 
104 Ibid, 561.  
105 Ibid, 562. 
106 Ibid, 562. 
107 Ibid, 562-563. 
108 Mats Ekström och Larsåke Larsson. Metoder i kommunikationsvetenskap. 2 uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 2010, 81. 
109 Ibid, 83. 
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Ett annat metodalternativ var enkäter men denna valdes bort då det är en kvantitativ 

metod som inte besvarar forskningsfrågorna i uppsatsen.110 Problemen med enkäter är 

att frågorna som ska besvaras lätt kan misstolkas eller missuppfattas av besvararen om 

frågorna inte är tillräckligt tydligt formulerade. Till följd av detta tenderar enkätfrågor 

vara mer stängda än öppna, vilket inte skulle fungera med uppsatsens syfte som lägger 

fokus på individerna på ett djupare plan.111 En av åldersgrupperna i uppsatsen kommer 

att vara äldre och här finns det ingen garanti att de har tillgång till internet där enkäten 

eller surveyundersökningen i sådana fall hade ägt rum. Uppsatsen fungerar heller inte 

med det slumpurval som hade tillkommit med enkätundersökningsmetoden.112  

 

Ett tredje metodalternativ hade kunnat vara strukturerade observationer. Metoden 

baseras på observationer av individers handlingssätt, med andra ord hur individerna 

agerar.113 I det här fallet är det inte relevant då fokus ligger på vad och varför individer 

tittar på tv respektive play-tjänster. Slutsatsen blev således att personliga intervjuer 

lämpar sig bäst för uppsatsen forskningsfrågor. 

 

5.2 Reliabilitet och validitet  
 

Reliabilitet behandlar frågan om det går att få samma resultat vid en upprepad 

undersökning och är mestadels relevant inom kvantitativ forskning.114 Detta är en 

svårighet inom kvalitativ forskning eftersom det, till skillnad från kvantitativ forskning, 

inte handlar om statistik eller absoluta resultat.115 I uppsatsen kommer istället de 

alternativa kriterierna tillförlitlighet och äkthet tillämpas och i högsta möjliga grad 

uppfyllas genom strukturering och noggrannhet.116  

 

Validitet handlar framför allt om att forskarens observationer och resultat ska stämma 

överens med teorierna som denna utgår ifrån.117 Det vill säga om forskaren verkligen 

                                                 
110 Mats Ekström och Larsåke Larsson. Metoder i kommunikationsvetenskap. 2 uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 2010, 87. 
111 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl. Malmö: Liber, 2018, 286. 
112 Mats Ekström och Larsåke Larsson. Metoder i kommunikationsvetenskap. 2 uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 2010, 87. 
113 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl. Malmö: Liber, 2018, 337. 
114 Ibid, 72.  
115 Ibid, 465. 
116 Ibid, 467. 
117 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl. Malmö: Liber, 2018, 465. 
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undersökt det han eller hon sagt att den ska undersöka.118 För att undvika systematiska 

fel i den kommande uppsatsen kommer det regelbundet kontrolleras att forskningen 

utgår från de teoretiska utgångspunkter som är satta. Det kommer även kollas av om 

materialet från intervjupersonerna är tillräckligt för att uppfylla syftet med uppsatsen. 

 

Det finns ett antal saker som skulle kunna gå fel med den valda metoden personintervju. 

Någon respondent kanske inte dyker upp, en annan har möjligtvis inget relevant att säga 

eller så märks det när tiden börjar bli knapp att intervjupersonerna var för få. 

 

5.3 Urval 
 

Valet av respondenter till de personliga intervjuerna kommer att göras enligt ett 

stratifierat urval, vilket innebär att man i förväg bestämmer kategorier.119 

Respondenterna i uppsatsen är indelade i två olika ålderskategorier för att en analys av 

eventuella skillnader på hur traditionellt tv-tittande samt användning av play-tjänster ser 

ut sedan ska kunna göras. Ålder är i fokus. Bakgrund, yrke, utbildning och dylikt får 

vara av blandad sort.120 Respondenterna väljs slumpmässigt inom deras åldersgrupper. 

Därav har ett stratifierat urval valts, det kommer passa bäst för den valda metoden.  

Det kommer även ske ett bekvämlighetsurval då tiden är begränsad. Respondenterna 

kommer därför behöva vara bosatta inom rimliga avstånd.121  

 

Det diskuterades först om ett variationsurval skulle tillämpas, då detta är en väl använd 

urvalstyp inför personliga intervjuer. Då ska respondenterna representera en stor 

utsträckning av det som ska undersökas, till exempel politiker på olika delar av den 

politiska skalan.122 Denna urvalstyp ger en rättvis bild med ett bra resultat. Dock är det 

de eventuella skillnaderna mellan olika åldrar som är det relevanta i den kommande 

uppsatsen, så variationsurval valdes bort. 

 

Snöbollsurval var också från början ett alternativ. Det är en teknik som används inom 

flera olika metodområden och innebär att man frågar de få valda, i detta fall 

                                                 
118 Inger Lindstedt. Forskningens hantverk. Lund: Studentlitteratur, 2017, 116. 
119 Mats Ekström och Larsåke Larsson. Metoder i kommunikationsvetenskap. 2 uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 2010, 61. 
120 Ibid, 62.  
121 Ibid, 63. 
122 Ibid, 61. 
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intervjupersoner, om de känner människor som skulle vilja ställa upp och som skulle 

vara passande respondenter i studien. En urvalsteknik som är både bekväm och effektiv 

då man får mycket hjälp av sina respondenter vilket sparar tid.123 Varför denna 

urvalstyp ändå valdes bort var på grund av att det kan bli alldeles för lika svar om 

respondenterna känner varandra, vilket är stor risk att de gör. Det känns även som en 

obefogad teknik i denna studie då människor som i dagens samhälle tittar på tv och 

play-tjänster inte kommer bli särskilt svåra att hitta. 

 

Urval gällande tidigare forskning så valdes tre olika ämnen. Valen gjordes dels för att få 

en bred bild av vad som tidigare studerats, men även för att individuella svar ofta också 

har en individuell prägel och kan skilja sig en hel del från varandra. Någonting i alla de 

tidigare forskningarna var relevant i studien. 

 

5.4 Intervjumetod  
 

De semistrukturerade frågorna skrevs utifrån frågeställningarna, syftet och de teoretiska 

utgångspunkterna. Det var viktigt att komma ihåg att allt skulle hänga ihop och att 

frågorna skulle få fram svar som uppsatsen fick ut något av.  

 

Uppsatsförfattarna delade upp intervjuerna så det blev fyra stycken var. Dels var det ett 

bekvämlighetsurval på grund av placering i olika städer men också var av erfarenhet 

åsikten att respondenten blev bekvämare när han eller hon bara blev utfrågad av en 

intervjuare.  

 

Respondenterna fick berättat för sig att intervjusvaren skulle användas som empiriskt 

material i denna uppsats, att intervjun spelades in och att respondenten var anonym. För 

att intervjupersonen skulle känna sig så bekväm som möjligt fick personen även veta att 

han eller hon fick avbryta när som helst och fråga om något var oklart trots att det 

spelades in. 

 

Intervjuerna styrdes av de förberedda frågorna men eftersom de var semistrukturerade 

blev det mer som ett samtal och respondenten fick lägga till saker och även höra av sig 

efteråt om personen kom på något mer. 

                                                 
123 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl. Malmö: Liber, 2018, 504. 
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Slutligen transkriberades det inspelade materialet och det som var relevant sattes in 

under resultat-delen. 

 

5.5 Analysmetod  

 
Efter att ha redovisat resultatet av intervjuerna så kommer en analys av detta ske. 

Uppsatsförfattarna kommer jämföra respondenternas svar med varandra, både inom och 

mellan de två olika generationerna. Intervjuresultatet kommer sedan i sin tur jämföras 

med den utvalda tidigare forskningen. 

 

Att ha i åtanke under analyseringen förutom det ovan nämnda, är de teoretiska 

utgångspunkterna. Utifrån teorierna kommer tolkningar och jämförande ske. Teorierna 

kan möjligtvis förklara en del resultat från både intervjuerna och den tidigare 

forskningen. 

 

För att förtydliga och öka analysens läsbarhet kommer analysen precis som resultatet 

delas in i olika kategorier. Och precis som i övriga delar är det viktigt att tänka på att 

vara saklig och inte blanda in egna åsikter. Uppsatsförfattarna kommer dessutom vara 

noga med att i denna del inte lägga in ytterligare teorier eller tidigare forskning. 
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6. Resultat  
 

I följande del presenteras det empiriska material som samlats in från åtta stycken 

personintervjuer.  

 

6.1 Intervjuer med åtta personer  
 

I denna del presenteras intervjupersonerna i korthet, namnen har bytts ut till bokstäver 

som inte är densamma som första bokstaven i personernas riktiga namn och ordet ”hen” 

har använts då könstillhörigheten är oväsentlig. Följande kommer en detaljerad 

presentation av resultaten från intervjuerna indelade i fyra teman utifrån 

intervjufrågorna. Fyra informanter är födda mellan år 1930-1949 och fyra informanter 

är födda mellan år 1980-1999.  

 

6.2 Presentation av intervjupersonerna 
 

A är född mellan 1930-1949, tittar på tv dagligen och använder play-tjänster vid enstaka 

tillfällen. 

B är född mellan 1930-1949, tittar på tv dagligen och använder play-tjänster veckovis. 

C är född mellan 1930-1949, tittar på tv dagligen och använder play-tjänster veckovis. 

D är född mellan 1930-1949, tittar på tv dagligen. 

 

E är född mellan 1980-1999 och tittar på tv ungefär varannan månad och använder play-

tjänster dagligen.  

F är född mellan 1980-1999 tittar på tv veckovis och använder play-tjänster dagligen. 

G är född mellan 1980-1999 tittar på tv veckovis och använder play-tjänster dagligen. 

H är född mellan 1980-1999, använder play-tjänster i perioder. 

 

6.3 TV-konsumtion  
 

Under de personliga intervjuerna fick var och en av respondenterna berätta om sin tv-

konsumtion samt vilken plats den traditionella tv:n har i deras vardag. Samtliga 

intervjupersoner ägde minst en tv-skärmsenhet och tittade, mer eller mindre, på de 

traditionella tv-kanalerna, förutom en person i den yngre generationen som helt och 

hållet slutat titta på tv. 
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Respondent A äger en tv-skärmsenhet och låter tv:n stå på från morgon till kväll varje 

dag samt följde flera program. Tv:n är både ett sällskap för personen medan hen pysslar 

med annat och en källa till underhållning och fakta. A använder inte flera skärmar 

samtidigt men tar fram korsord om det blir tråkigt. 

 

Informant B äger en tv-skärmsenhet och konsumerar traditionell tv varje dag men 

förklarar att det även är årstidsbetingat där det blir mer på vintern och mindre på 

sommaren. ”Det är väl så att man är lite lat, kanske skulle man ta sig för annat men det 

är väl så att det är bekvämt att sätta sig ner och titta på någonting” förklarar 

informanten om varför hen tittar på traditionell tv. B håller ibland på med andra 

aktiviteter när tv:n är på, så som att ha en telefon eller surfplatta i handen.  

 

Informant C äger en tv-skärmsenhet och konsumerar traditionell tv varje dag. ”Utifrån 

den sinnesstämning som man befinner sig finns det alltid någonting att titta på” 

beskriver C om sin tv-konsumtion och förklarar att det är ett bra sätt att koppla av och 

lära sig. C håller ibland på med sin telefon samtidigt som hen tittar på tv.  

 

Informant D äger en tv-skärmsenhet, tittar på traditionell tv varje dag och låter alltid 

tv:n stå på i bakgrunden. ”Det var först när jag blev ensam som tv:n står på så mycket.” 

Berättar D om varför hen konsumerar traditionell tv och tillägger; ”Det är den enda vän 

jag har, när man bor själv blir tv:n ett sällskap”. D brukar titta på tv i samband med 

andra aktiviteter och berättar följande; ”Tv:n går hela tiden så då kan man ju både äta 

till tv:n, man kan prata i telefon till tv:n, man kan läsa tidningen till tv:n och gå igenom 

posten.” 

 

Respondent E äger en tv-skämsenhet och tittar på traditionell tv ungefär en gång 

varannan månad och då enbart någon timme. Största anledningen är för att E är för lat 

för att gå och hämta datorn där hen annars tittar på Netflix. E håller ofta på med 

telefonen samtidigt. 

 

Respondent F äger en tv-skärmsenhet följer inte någonting på tv men slötittar ofta efter 

en lång dag i skolan. Det brukar bli tre eller fyra gånger i veckan och då bara något 

enstaka program. ”Det är ju dels för att slappna av men också för att det är 

underhållande liksom. Och jag känner att när man stressar igenom vardagen så kan det 
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vara skönt att bara kolla på någonting som inte kräver så mycket av en.” Svarar F på 

varför hen kollar på traditionell tv. Respondenten sitter ofta med telefonen samtidigt. 

Respondent G äger en tv-skärmsenhet och konsumerar traditionell tv någon gång i 

veckan men följer inget program. ”Jag är för lat för att hitta något på Netflix ibland så 

man slår igång tv:n, äter middag och slökollar på det som sänds. När man bor själv är 

den som en kompis, får vara igång och dra massa ström. Den är på när jag pluggar, 

viker tvätt, städar, äter. Jag kommer från en högljudd familj så kan inte ha det helt 

tyst.” G håller ofta på med dator eller telefon samtidigt.  

 

Respondent H äger en tv-skärmsenhet och beskriver sin konsumtion av traditionell tv 

som; ”I princip obefintlig.” ”Jag har inte tid att titta på tv och om jag har tid så sitter 

jag vid datorn istället” förklarar H om varför hen inte tittar på traditionell tv. ”Jag har 

inget sug till att titta på tv” lade H även till.  

 

6.4 TV – då vs. nu 
 

Under intervjuerna fick respondenterna även jämföra dagens tv-konsumtion med förr.  

Flera personer nämner en förändring i utbudet samt att konsumtionen ökat eller minskat 

av anledningar som ensamhet, ålder, ytliga program samt ointresse.  

 

Person A anser att utbudet är större nu och att A därför tittar mer nu, men att det var mer 

speciellt förr när det bara fanns två kanaler och det brukade gå trevliga TV-teatrar. A 

tittar mycket själv och har till exempel följt serien Hem till gården i många år samt 

berättar att sambon ofta somnade men att det fanns vissa saker de tittade på 

tillsammans, bland annat en australiensisk dramaserie. 

 

Informant B har tittat på tv sedan hen skaffade sin första tv men att det blivit mer när 

hen blivit äldre. B nämner även att utbudet ökat markant sedan dess. Idag konsumerar B 

främst nyheter på SVT1 men vid stora händelser tittar hen mer och gärna på engelska 

och amerikanska kanaler. B brukar titta med sin partner men ibland själv.  

 

Informant C tittade mindre på tv när hen jobbade, då tittade C mest på nyheter under 

vardagarna och underhållningsprogram på helgerna. Idag tittar C gärna på trädgårds- 

och antikprogram, filmer och serier. C tittar ibland själv men oftast med sin partner.  
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D berättar att det förr, innan hen blev ensam, var vanligare att hen satte på radion och att 

den sen stod på i bakgrunden samt att; ”Före tv:ns tid samlades familjen och då spelade 

vi piano och sjöng en hel del och spelade spel och umgicks.” När D var yngre stod hen 

hellre i köket eller pysslade med annat än att titta på tv. Idag säger sig D titta på alla 

kanaler hen har tillgång till men föredrar musik, sport, debatter och deckare. ”Är det 

sport så tittar jag gärna på det, är det musik, teater eller opera tittar jag gärna på det” 

berättar informant D. 

 

För E hade tv stor betydelse under barndomen och tonåren men är idag något 

ångestladdat på grund av att det är lätt att bli beroende och att det bli mer och mer 

drama och konflikter i de flesta programmen. När E tittar på tv blir det djurprogram och 

dokumentärer. 

 

F berättar drömmande om vilken lyx tv var förr, något man fick konsumera som 

belöning. ”Man njöt mer av det, när man väl fick kolla på Bolibompa sög man in varje 

sekund. Det fanns ingen möjlighet att spola tillbaka eller pausa, missade man något så 

fick man vänta på repris som kanske aldrig kom.” Respondenten menar att man nu tar 

sådant för givet. F tittar idag mest på kanalen TLC som har mycket reality-serier samt 

Nyhetsmorgon. 

 

G tycker att tv hade bättre utbud förr och inte lika ytliga program som idag. När G var 

yngre betydde tv allt, det var veckans höjdpunkt när G fick sitta i dörröppningen till 

vardagsrummet och titta på Disneydags och äta middag. Idag tittar G på 

underhållningsprogram och nyheter men framförallt sport.  

 

H tittade på tv när hen var liten men berättar att datorn snabbt blev en del av hens liv 

och att intresset för tv:n då försvann. H tittar inte på tv idag.  

 

6.5 TV – bra och dålig  
 

Informanterna fick under intervjuerna fritt uttrycka vad de tyckte var bra respektive 

dåligt med traditionell tv. Bland det bra tog respondenterna upp utbud, sällskap och 
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traditioner. Bland det dåliga tog respondenterna upp uttjatade koncept, att bli sittande 

för länge, dåliga program, reklam och politiskt vinklat innehåll.  

 

A tycker det bästa är att det finns mycket att välja på och att det sämsta är program som  

Robinson och Farmen. Respondenten tycker de har ett alldeles för uttjatat koncept och 

att det  

bara handlar om intriger nu, förr jobbade de hårdare. Samt att det är alldeles för mycket 

repriser.  

 

När B fick frågan om vad hen tyckte var bra respektive dåligt kring den traditionella 

tv:n svarade hen; ”Det är ju alltså oerhört mycket kunnande och upplevelser som man 

kan få och det är ju bra. Numera är ju också både bild och ljud fantastiskt mycket bättre 

än förr. Vad som generellt är dåligt är att man blir sittande och oftast sitter man ju för 

länge. Även om man ska titta på ett program som är en timme så sitter man kanske i tre 

timmar i alla fall, för det kommer alltid något annat.”  

 

Informant C tycker att det som är bra är det stora utbudet och att det som är dåligt är att 

det hela tiden finns något att titta på. C säger; ”Man sätter sig ner och tittar fast man 

skulle kunna göra annat, det framkallar ju ett beroende faktiskt.”  

 

Informant D anser inte att det finns något dåligt med tv:n. ”För äldre människor som är 

ensamma blir det ju ett sällskap som alltid finns där. Någon som pratar och det är alltid 

någonting som händer som kan vara trevligt att titta på” svarar D om vad som är bra 

med tv:n.  

 

E var nästan enbart negativ till traditionell tv på grund av att drama och intriger har tagit 

över även program som inte ska vara så. Personen berättar om ett tatueringsprogram 

som på slutet knappt innehöll tatueringar, utan bara tjafs. E säger att det finns 

kvalitetsprogram och att det är kul att lära sig saker. ”Jag jagar hela tiden för att hålla 

min hjärna underhållen och komma bort från verkligheten.” 

F tycker det är bra att traditionell tv fanns kvar framför allt för äldre människor, men är 

själv inte särskilt intresserad. Personen tycker dock att traditioner som Kalles jul och 

Melodifestivalen gör sig bäst på vanlig tv med familjen runt omkring. ”Det kommer 

play-tjänster aldrig kunna ta ifrån tv.” 
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Det bästa med traditionell tv enligt G är att det ibland är skönt att slippa välja program 

själv och att G då blir extra glad om det går någon bra film på tv. Det sämsta med tv är 

att det är alldeles för mycket reklam.  

H anser att det som är bra med traditionell tv är gemenskapsfaktorn samt säger att; ”TV 

är väl bra för att man kan slå på den och inte behöva tänka på vad man tittar på, man 

kan slöa liksom, stänga av huvudet. Det dåliga är väl att det är massa reklam och det är 

liksom ingenting som får mänskligheten att gå framåt. Det är bara massa trams.” H 

anser även att man lätt kan bli understimulerad av tv:n och måste ta upp telefonen för att 

inte bli uttråkad. H berättade även att hen tycker public service är dåligt på grund av att 

hen anser att innehållet är politiskt vinklat.  

 

6.6 TV-minnen  
 

Respondenterna fick frågan om vilken eller vilka tv-händelser de mindes starkast.  

Svaren var delade och innefattade sporthändelser, milstolpar, mord, katastrofer, 

terrordåd andra stora världsnyheter. Endast en respondent, från den yngre generationen, 

mindes ingen speciell tv-händelse.  

 

A kom mest ihåg morden på Olof Palme och Anna Lindh. 

B minns 9/11. ”Jag satt och tittade på det hela kvällen, det var oerhört obehagligt.” B 

beskriver det som ”infotainment”, en otäck underhållning. Utöver det minns hen även 

månlandningen.  

C kommer ihåg Utoya, när skeppet Estonia förliste och 9/11.  

D kommer ihåg 9/11, månlandningen och mordet på Olof Palme samt när satellit-tv:n 

kom och hur det då gick att se utländsk tv. 

 

E kommer ihåg små glimtar av barnprogram såsom hur programledarna såg ut och hur 

studion var designad. 

F minns millennieskiftet som något riktigt häftigt. 

”När Leksand gick upp till SHL” svarade G allvarligt på frågan om vilken tv-händelse 

personen kom ihåg tydligast. 

H minns ingen speciell tv-händelse.  

 



 

32 

 

6.7 Konsumtion av play-tjänst  
 

Respondenterna fick sedan berätta om deras konsumtion av play-tjänster och vad det har 

för plats i deras vardag. Sex intervjupersoner använde sig av play-tjänster, en person i 

den äldre generationen hade testat det vid enstaka tillfälle och en person använde det 

inte alls. 

 

Respondent A betalar inte för någon play-tjänst och följer inte någon serie. A tittar 

enbart på play när personen har missat något från tablå-tv och då är det SVT-play eller 

TV4-play. A menar att hen inte saknar någonting samt att de inte har wi-fi hemma. ”Sen 

är man inte ensam, utan vi är ju två. Vi har olika uppfattningar om program, så det är 

inte så lätt.” förklarar A med ett skratt. 

 

Informant B använder sig av play-tjänsterna SVT-play, TV4-play, Netflix samt Telia-

play ungefär tre till fyra gånger i veckan men påpekar att det är högst årstidsbetingat 

och sker ytterst sällan under sommarhalvåret. B betalar endast för Telia-play och lånar 

Netflix från sina barnbarn ibland. ”Det finns rätt bra kanaler som heter 

Kunskapskanalen och Axess och jag tror inte någon av dom finns som play-tjänst 

tyvärr. Ibland är det intressanta program som går där, så då missar man dom om man 

inte spelar in dom då.” B håller inte på med annat när hen tittar på play-tjänster. ”Det 

tar ju i såna fall intresset ifrån det jag egentligen vill titta på.” 

 

Informant C använder play-tjänsterna SVT-play, TV4-play, Netflix och Telia-play flera 

gånger i veckan för att titta på olika nöjesprogram, serier och filmer. C betalar för Telia-

play och lånar Netflix från hens barnbarn. C tittar ibland på play-tjänster i samband med 

andra aktiviteter och säger; ”Det är om man kanske inte kommer överens om vad man 

ska titta på via play-tjänsten. Då har jag en egen play-tjänst i telefonen om det är något 

jag hellre vill titta på.”  

 

Informant D använder inte play-tjänster. D har tittat på någon play-tjänst någon gång 

hos sina barn men minns inte på vad eller vad hen tyckte. Informanten använder inte 

play-tjänster på grund av okunskap och att tekniken inte finns i hushållet samt att 

informanten själv inte känner ett behov av det.  
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Respondent E använder Netflix, HBO och Viaplay flitigt, men har testat de flesta 

tjänsterna. E påpekar att om det inte var så att personens partner samt svärmor betalade 

så skulle personen aldrig använda dessa tjänster. ”Jag laddar ner också, så.” Men E 

kollar idag på play-tjänster dagligen och serier får vara igång även när E gör annat då 

personen tycker om att distrahera hjärnan. 

 

F använder tjänsterna Netflix, Viaplay, C More, HBO, Hayu, SVT-play, TV4-play och 

Dplay. ”Hayu är underbar, det är bara reality-serier.” F betalar för några själv och 

resterande konton lånar personen av någon annan. F spenderar större delen av sin fritid 

till play-tjänster för att det är så lättillgängligt och man slipper anpassa sig samt att 

utbudet är stort. 

 

Person G tittar enbart på Netflix som personen betalar för själv. Det händer dock att G 

”fulstreamar” sport. ”Jag skulle vilja ha HBO också om det inte var så dyrt, men Netflix 

är den bästa tjänsten då utbudet är bra. I den bästa av världar hade det dock funnits lite 

mer aktuella filmer och serier.” G tittar på Netflix varje dag, det får till och med vara 

igång när personen sover. 

 

Informant H:s konsumtion av play-tjänster går upp och ner i perioder. H tittar då på 

serier via tjänsterna Netflix och HBO. Netflix betalar hen själv för och HBO betalar 

hens svärföräldrar.  

När H använder play-tjänster håller hen ibland på med telefonen samtidigt. 

 

6.8 Play-tjänster – bra och dåligt  
 

Respondenterna fick under intervjuerna besvara vad de tyckte var bra respektive dåligt 

med play-tjänster. Bland det bra nämnde respondenterna att man slipper spela in 

program, att det inte är tidsbundet samt har bredd utbud och stora valmöjligheter. Bland 

det dåliga nämnde respondenterna reklam, svårt att sluta titta och farligt med för 

mycket.  

 

A tycker att play-tjänster är ett väldigt bra fenomen och att det har ersatt tiden då man 

spelade in program på sina videoapparater. 
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Informant B svarade; ”Jag tycker det är en alldeles utmärkt tjänst, jag kan styra själv 

när jag tittar på det ena och det andra.” B tycker dock att det är mindre bra att inte alla 

kanaler har play-tjänster samt att det ibland är lite för mycket reklam.  

 

Informant C tycker om det stora utbudet och valmöjligheten men anser att det samtidigt 

kan bli svårt att låta bli att titta. ”När det kommer till serier är det jättebra för då kan 

man börja titta på ett program och tycker jag inte att det är något för mig, ja då hoppar 

jag till nästa serie och tittar på ett avsnitt.”  

 

Informant D använder inte play-tjänster men tycker ändå att det låter bra men svårt med 

tekniken.  

 

E tycker det finns ett stort utbud hos play-tjänsterna men framför allt för serier, vilket E 

tycker är synd då personen föredrar film. E tittar enbart för att hen slipper betala för det 

och för att det finns mycket att välja på. ”Men ibland har tjänsterna samma serier, hade 

varit roligt om de nischat sig lite, till exempel att Netflix hade komedier, HBO sci-fi och 

skräck och så vidare.” 

 

F är väldigt nöjd med utbudet då personen har så många play-tjänster att det täcker alla 

behov. Men F tycker det är farligt också för man kan få för mycket av det men menar att 

det är eget ansvar och att man måste begränsa sig om man känner att man behöver det. 

Trots alla dessa tjänster känner F att hen måste ”fulstreama” ibland, helst när det gäller 

att hitta gamla filmer. Även fast F väljer själv vad som visas på skärmen så åker 

telefonen upp titt som tätt då F är så van att ha den i handen. 

 

G anser att det bästa med play-tjänster är att man kan se så mycket saker man tycker om 

när man vill för en ändå hyfsat rimlig slant. ”Det enda dåliga är att det finns så mycket 

skit som bara känns som utfyllnad. Och i en drömvärld skulle det såklart vara gratis.” 

När G tittar på Netflix kan personen hålla mycket bättre fokus och tar inte upp telefonen 

lika mycket som när G tittar på tablå-tv, dels för att personen valt program själv och 

dels för att det inte är någon reklam. 

 

Informant H är ett stort fan av streaming-tjänster och tycker att det är en magisk teknik. 

H ser dock problem i att få allting på en gång och att det är så lätt att hela tiden se nästa 
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avsnitt. H förklarar att hen inte tror att det är bra i längden. ”När man väl har allting – 

när man vill, var man vill och hur mycket man vill – då finns det rum för missbruk.” 

Slutligen säger H att play-tjänster ändå är fantastiska men att man måste kunna behärska 

sig om man använder dem. 

 

6.9 Vad tittar de på? 
 

Under intervjuerna fick respondenterna svara på vad de brukar titta på via play-tjänster. 

Svaren var blandade och innefattade missade program från traditionell tv, nöjesprogram, 

serier, dokumentärer och filmer. Några exempel var Breaking Bad, Family Guy, Game 

of Thrones, Vikings, Paradise Hotel, Black Mirror och Solsidan.  

 

Respondent A använder play-tjänster enbart när hen missat ett program som gått på tv. 

Personen känner inget behov av att titta på andra serier. 

 

Informant B tittar inte så mycket på nyheter via play-tjänster, men i viss mån serier, 

dokumentärserier och dokumentärer. ”Jag tycker det kan vara spännande när dom 

renoverar gamla bilar, sånt tittar jag gärna på när jag är för mig själv och har tid.”  

 

Informant C tittar oftast på någon form av nöjesprogram, serier, filmer eller 

dokumentärer. Några exempel är Breaking Bad, Das Boot och Jägarna.  

 

Informant D använder inte play-tjänster.  

 

E tittar på tecknade serier som Futurama, South Park och Family Guy. Men framför allt 

långfilmer. E följer Vikings och Game of Thrones. E menar att det är kul med grov 

humor och att det är härligt med komedier, att det är lättsamt och att man får skratta. 

”Men jag kan lika gärna ha det på för att ha sällskap medan jag gör något annat, lite 

som gamlingar när de lyssnar på radio.” 

 

Respondent F anser sig ha en väldigt bred smak men att det framför allt är reality-serier 

som gäller; allt från Paradise Hotel till alla former av Real Housewives till Keeping up 

with the Kardashians. F har även en förkärlek för brittiska serier av alla dess slag, drama 

till kriminalare, på grund av den vackra miljön, hur de pratar och att de inte är lika 
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överdrivna som amerikanska serier kan vara. F känner även att hen måste titta på de 

största serierna som alla pratar om. F tittar mest på play-tjänster själv men följer 

kriminalserien Cardinal tillsammans med en annan person, samt lättsamma serier som 

Solsidan och Seinfeld samtidigt som de äter middag. 

 

G tycker Netflix har fått in många bra serier och tittar på Peaky Blinders, Stranger 

Things, Lucifer, Störst av allt, Black Mirror och American Horror Story. ”Det är ju lite 

trevligt att följa serier.” 

 

Informant H brukar inte regelbundet titta på någon serie men tittar just nu på Game of 

Thrones samt har tittat på Breaking Bad, Vikings, Solsidan och ibland någon 

dokumentär eller film. H tittar endast på sådant hen tycker är intressant och brukar 

aldrig titta själv, utan alltid tillsammans med någon annan.  

 

6.10 Binge-watching  
 

Utifrån fenomenet binge-watching fick respondenterna även svara på om de föredrog att 

titta på flera avsnitt i rad eller om det fanns en tjusning i att vänta en vecka på nästa 

avsnitt.  

Flera av respondenterna kände inget större behov av att titta på flera avsnitt samtidigt 

men föredrog att ändå ha möjligheten. Några respondenter ville se hela säsonger eller 

flera avsnitt i rad medan andra tyckte om att vänta.  

 

Informant A känner inget behov av att titta på många avsnitt i rad. 

Informant B tycker om möjligheten att kunna välja att titta på ett eller två avsnitt till om 

hen vill och har tid. ”När man ändå är inne i en serie är man lite sugen på att veta vad 

som händer sen. Förhoppningen är ju dock att serien kanske har 70 avsnitt så att man 

har mycket att ta utan under en vinter till exempel.” 

Informant C brukar oftast titta på ett avsnitt men är hen lite piggare så kan det blir två 

eller tre om det är korta avsnitt.  

Informant D använder inte play-tjänster.  

 

Respondent E hatar att känna sig frustrerad och är inget fan av cliffhangers. Därför 

väntar hen medvetet tills hela säsonger har släppts. ”Men det kommer inte gå med Game 
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of Thrones för det kommer vara världens hype då det är sista säsongen, så det kommer 

vi behöva kolla veckovis för att inte råka se spoilers på internet.” 

 

Respondent F föredrar också att få en hel säsong på en gång. Dock uppskattar F serien 

mer om det bara kommer ett avsnitt i veckan, personen menar att man tittar på skärmen 

varenda sekund för att få ut så mycket som möjligt av det man har längtat efter. Varför 

F ofta kollar på flera avsnitt i rad är för att det är så spännande slut på avsnitten. Men 

det blir mer kvalitet när man väntar. Efter mycket övervägande bestämde sig personen 

för att hen föredrog att vänta. 

 

Intervjuperson G tittar alltid på många avsnitt i rad, tålamodet till att vänta finns inte. 

Dock tycker personen att det känns som en miniversion av julafton när man måste vänta 

på ett avsnitt och äntligen får se det. ”Det är lite vackert att få vänta.” G föredrog ändå 

att bränna av en hel säsong på en gång om personen måste välja, på grund av att man 

kommer in i serien på ett helt annat sätt. 

 

Informant H tittar oftast inte på mer än tre eller fyra avsnitt efter varandra, men att det 

även beror på hur långa avsnitten är. ”Om man får det man vill ha på en gång så dödar 

det lite av glädjen. Vissa människor sätter sig och tittar på en serie och sen hoppsan 

hejsan försvann hela helgen och man har sett ut fyra säsonger.” H tror att det är bättre 

för psyket och att det blir roligare om man får vänta lite. 

 

6.11 Framtiden  
 

Respondenterna fick avslutningsvis frågan vad de tror kommer hända i framtiden för 

traditionell tv respektive play-tjänster samt uttrycka sina egna åsikter. Svaren var olika 

och många var respondenterna var osäkra. Några svar var att play-tjänster tar över, fler 

play-tjänster men tv:n blir kvar, ökat utbud och större tillgänglighet till innehåll samt en 

universal play-tjänst.  

 

A tror att den gamla tv:n kommer finnas kvar men att play-tjänster kommer öka enormt. 

”Jag vet egentligen inte vad Netflix är men det tror jag mer på i detta fall.” A menar att 

ingen kommer vilja fortsätta se på tablå-tv om de inte förbättrar utbudet. 
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Informant B tror att den traditionella tv:n kommer att finnas kvar men att play-tjänsterna 

så småningom kommer att ta över en hel del. B föredrar fortfarande att titta på 

nyheterna på tv men att andra program enkelt kan flytta över till play-tjänster samt att 

fler kanaler får egna play-tjänster. 

 

Informant C är osäker på hur framtiden kommer att se ut men skulle vilja se en ökad 

tillgänglighet av norska och danska program. Informant D känner inte att hen kan svara 

på frågan och kommer att hålla sig till tv, men tror att tekniken säkert kommer att 

fortsätta utvecklas i framtiden. E önskar att både play-tjänsterna och tv kunde utöka 

filmutbudet. I framtiden tror E att det kommer vara ännu mer drama och intriger på tv 

och att det kommer finnas fler play-tjänster. 

 

G ville berätta om ett starkt play-tjänst-minne. ”När Alexander Gustafsson förlorade 

när jag hade varit vaken till sju på morgonen och så var matchen över på en sekund.” 

G tror att play-tjänster kommer ta över helt och hållet i framtiden. Personen menar att 

folk har för hektiska liv för att ha ro att sätta sig och titta på tv, play-tjänster kan man 

kolla på var som helst. Det kommer anpassas efter marknad och överlevnad. 

 

F tror att fler tv-apparater kommer utformas efter play-tjänster, att alla appar redan finns 

där. Att det kommer bli ännu mer individanpassat, tablån kommer nog nästan försvinna. 

F tror att fler och fler kommer säga upp tv-kanaler och att det kommer finnas ännu fler 

play-tjänster.  

 

Informant H är osäker på hur det kommer se ut i framtiden men tror inte att den 

traditionella tv:n kommer försvinna på ett bra tag. Samtidigt tror H att den yngre 

generationen har ett allt mindre intresse för tv:n och att program som till exempel tar in 

influencers bara är ett sätt att locka ung publik. Om play-tjänsternas framtid sa H; ”Det 

kanske kommer en play-tjänst och ersätter alla andra play-tjänster för det finns så 

många nu för tiden. Kanske blir det fler play-tjänster eller en enda universal? Jag vet 

inte hur det kommer funka.” 
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7. Analys 

 

I denna del kommer resultaten från den empiriska studien att analyseras och tolkas med 

hjälp av uppsatsens valda teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 

 

7.1 TV 
 

I Internetstiftelsens årsrapport Svenskarna och internet 2018 redovisas det dagliga tv-

tittandet i olika åldersgrupper. Hos personer mellan 16-25 år tittade 27% dagligen på 

traditionell tv, hos personer mellan 26-35 år låg siffran på 39% och hos personer mellan 

36-45 år låg det på 48%. Hos personer i åldersgruppen 66-75 år låg siffran på 93% och 

personer i åldern 76+ tittade 94% på tv dagligen.124  

 

Statistiken både speglar och skiljer sig från uppsatsens resultat om tv-konsumtion där 

samtliga respondenter i den äldre generationen, A, B, C och D som är födda 1930-1949, 

svarat att de tittar på traditionell tv dagligen och varav två respondenter låter tv:n stå på 

hela dagen. I den yngre generationen, E, F, G och H som är födda 1980-1999, tittar 

ingen på tv dagligen. Istället tittar två av respondenterna på tv veckovis, en ungefär 

varannan månad och en tittar aldrig. 

 

I Conlin, Billings och Aversets forskning om FoMO, som står för fear of missing out, 

och dess koppling till tv-vanor beskrev de bland annat att ökad FoMO kunde påverka att 

en person tittade på gamla avsnitt av en dramaserie på DVD eller liknande för att sedan 

titta på nya avsnitt när de sändes på tv.125 Minskad FoMO å andra sidan, ledde till större 

sannolikhet att titta på tv-sänd reality-tv vecka för vecka. Forskarna gav en potentiell 

förklaring till detta som innebar att dramaserier kan ha fler spoilers och att det således 

kan få människor att vilja se allt på en gång för att komma ikapp med händelserna i 

serien samt förhindra risken till minskad njutning. 126 

                                                 
124 Pamela Davidsson, Matti Palm och Åsa Melin Mandre. Svenskarna och internet 2018. 

Internetstiftelsen i Sverige, 2018, 78. (Källa: https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-

guider/svenskarna-och-internet-2018/) Hämtad 2019-04-23) 
125 Lindsey Conlin, Andrew C. Billings och Lauren Averset. ”Time-shifting vs. appointment viewing: the 

role of fear of missing out within TV consumption behaviors”, Communication & Society, 29(4), 151-

164, 2016, 159. 
126 Ibid, 161. 

https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/svenskarna-och-internet-2018/)
https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/svenskarna-och-internet-2018/)


 

40 

 

 

Den äldre generationen talade om ökad konsumtion av anledningar som större utbud, 

ålder, att sluta jobba och ensamhet. Den yngre generationen beskrev en viss 

konsumtionsförändring av anledningar som play-tjänster, ångestladdat innehåll på tv, 

ointresse och ytliga program. Respondent F talar dock om en njutning av att, under sin 

barndoms tv-tittande, inte kunna pausa eller spola tillbaka och att repriser inte var någon 

självklarhet.  

 

Resultaten för konsumtion av play-tjänster kunde delvis liknas vid FoMO. Respondent 

A svarade exempelvis att hen använde play-tjänster när personen missat något från 

tablå-tv. Även respondent F talar om att personen känner att hen måste titta på de största 

serierna som alla pratar om. Respondent E väljer att titta på serien Game of Thrones 

vecka för vecka när avsnitten släpps för att minska risken för spoilers och ogillar 

känslan av frustration och cliffhangers, men brukar i andra fall vänta tills hela serier 

släpps.  

 

Respondent G i den yngre generationen förklarade istället flera-avsnitt-per-gång-

tittandet till brist på tålamod och respondent F förklarade att orsaken är spännande slut 

på avsnitt. Respondent E förändrade även sitt tittande från allt-på-en-gång till vecka för 

vecka för att slippa spoilers.  

 

I MMS årsrapport för 2018 redovisas programtopplistan för personer mellan 3-99 år där 

topp-tre av de mest sedda programmen var Kalle Anka och hans vänner, 

Melodifestivalen och Fotbolls-VM.127 I den empiriska studien var det enbart respondent 

F som nämnde två av dessa program vid namn, av andra respondenter nämndes istället 

Hem till gården och Nyhetsmorgon samt nyheter, trädgårds- och antikprogram, filmer, 

serier, musik, sport, debatt, djurprogram, dokumentärer, reality-serier och 

underhållningsprogram. 

 

I Tefertillers forskning om anledningarna till att människor väljer att kapa sladden till 

den traditionella tv:n och mer eller mindre övergå till play-tjänster visar resultaten att 

                                                 
127 MMS. Årsrapport 2018. Stockholm: Mediamätning i Skandinavien, 2018, 16. (Källa: 

http://mms.se/?p=4899 Hämtad 2019-04-23) 
 

http://mms.se/?p=4899
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de, hos användarna, uppfattade fördelarna var en bidragande faktor, även frustration 

kring gammal teknologi var här relevant. Underhållning var dock inte en av de mest 

prevalenta orsakerna.128 

 

Samtliga informanter tittar på tv förutom H som ”kapat sladden” på grund av tidsbrist 

och ointresse. Samtliga respondenter använder även, i olika mån, play-tjänster förutom 

D på grund av okunskap, att hushållet inte har den teknologin och att respondenten inte 

känner behovet. Generellt sett har konsumtionen av tv ökat hos den äldre åldersgruppen 

och play-tjänster har kommit till som komplettering och alternativ. I den yngre 

åldersgruppen har ingen kapat sladden förutom H, trots att konsumtionen minskat hos 

de flesta.  

 

Om det som är bra med tv svarade de äldre respondenterna framförallt utbudet och tv:n 

som sällskap. Det dåliga var ointressant innehåll med uttjatade koncept, för mycket 

repriser och att bli sittande. Om det som är bra med tv svarade de yngre respondenterna 

kunskap, gemenskap och att slippa tänka eller välja. Det dåliga var ointressant innehåll 

med för mycket drama och intriger, reklam, risk att bli understimulerad och sämre fokus 

samt politiskt vinklat innehåll.  

 

Det positiva med play-tjänster är enligt den äldre åldersgruppen valmöjligheten och att 

kunna styra själv, utbudet, möjlighet att titta på missade program samt att spara tid. Det 

dåliga är reklam, svårt att slita sig från skärmen, svår teknik och att de kanaler som inte 

har play-tjänster tvingar en att antingen spela in innehåll eller kolla när det sänds på tv. 

Hos de yngre respondenterna såg svaren kring det som är bra med play-tjänster ut enligt 

följande; utbud, valmöjligheter i tid och innehåll samt hjälper till vid fokussvårigheter. 

Det dåliga var ointressant eller rentutav dåligt innehåll, kostnaden samt risken för 

missbruk. 

 

Samtidigt som endast en respondent faktiskt ”kapat sladden” kände flera respondenter 

att valmöjligheten är viktig, både att kunna välja vilket medium de väljer men även hur 

de tittar, exempelvis att ha möjligheten att se flera avsnitt i rad av en serie eller att 

kunna se innehållet vid en annan tidpunkt än det annars hade visats på tv. Respondent B 

                                                 
128 Alec Tefertiller. “Media substitution in cable cord-cutting: the adoption of web-streaming television”, 

Journal of broadcasting & electronic media, 62(3), ss 390-407, 2018, 390. 
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säger här att hen vill kunna titta på nyheterna på tv men att andra program lätt kan ses 

på play-tjänster. 

 

Enbart en av uppsatsens respondenter trodde att play-tjänster kommer att ta över helt 

och hållet i framtiden. Ungefär hälften av respondenterna trodde att både den 

traditionella tv:n och play-tjänster kommer att finnas kvar ett bra tag fram över men att 

tv eventuellt minskar och play-tjänster ökar. En respondent spekulerade även kring om 

det kommer fler play-tjänster eller om det möjligtvis kommer att finns en universal. En 

annan nämnde att play-tjänsterna borde nischa sig i olika genrer. En respondent var 

osäker och en kände inte att hen kunde svara på frågan.  

 

Till skillnad från Tefertillers forskning uttryckte enbart två respondenter frustration; D 

kände frustration kring den nya teknologin, inte den gamla. Respondent E uttryckte 

även frustration till att behöva vänta på avsnitt och ville helst se dem direkt efter 

varandra. Dock, i likhet med Tefertillers forskning var underhållning inte heller i 

respondenternas fall en dominerande anledning till att kapa-sladden.  

 

7.2 Play-tjänster 
 

 

I MMS årsrapport för 2018 redovisas antalet dagligt spenderade timmar i de mätta play-

tjänsterna under juli månad jämfört med december. I juli 2018 låg det på 1 000 000 

timmar per dag och i december månad låg det på 2 100 000 timmar per dag.129 Denna 

statistik speglar sig i resultaten från uppsatsens empiriska studie där informant B 

förklarar att hens konsumtion av play-tjänster är årstidsbetingat och sällan sker under 

sommarhalvåret. Även respondent H talar om att konsumtionen går i perioder.  

 

I Internetstiftelsens årsrapport för 2018 redovisas hur stor del av olika åldersgrupper 

som dagligen tittat på play-tjänster. Hos personer mellan 16-25 tittar 15% dagligen, 

personer mellan 26-35 tittar 25% och hos personer mellan 36-45 tittar 21%. Hos 

personer mellan 66-75 tittar 13% dagligen på play-tjänster och hos individer i åldern 

                                                 
129 MMS. Årsrapport 2018. Stockholm: Mediamätning i Skandinavien, 2018, 25. (Källa: 

http://mms.se/?p=4899 Hämtad 2019-04-23) 

http://mms.se/?p=4899


 

43 

 

76+ tittar 2%.130 

Av uppsatsens äldre respondenter tittar endast informant D aldrig på play-tjänster. 

Resterande, A, B och C tittar mellan ibland och veckovis. I den yngre generationen tittar 

respondent E, F och G på play-tjänster dagligen medan respondent H tittar i perioder. 

 

I Internetstiftelsens årsrapport finns även statistik kring Netflix-användningen för olika 

åldersgrupper. Hos personer mellan 16-25 år tittade 36% dagligen och 30% veckovis, 

hos personer mellan 26-35 år tittade 32% dagligen och 28% veckovis, och hos personer 

mellan 36-45 år tittade 25% dagligen och 25% veckovis. Hos personer i åldersgruppen 

66-75 tittade 5% dagligen och 7% veckovis och hos individer i åldern 76+ tittade 1% 

dagligen och 2% veckovis.131 

 

I resultaten från personintervjuerna visade det sig att endast två respondenter i den äldre 

generationen använder Netflix och tittar generellt på play-tjänster veckovis. Respondent 

A och D använder inte Netflix, Samtliga i den yngre generationen använder Netflix men 

endast respondent G säger sig titta på Netflix dagligen.  

I rapporten redovisas även i vilken utsträckning personer betalar för play-tjänster. I 

åldern 12 och äldre betalade 53% abonnemang för tv, film och video via internet, så 

som Viaplay och Netflix. Hos personer mellan 16-25 år betalade 68% för detta, hos 

personer mellan 26-35 år betalade 74% och hos personer mellan 36-45 år betalade 66%. 

I åldersgruppen 66-75 år betalade 21% och hos individer i åldern 76+ betalade 7%.132 

 

Av respondenterna i den äldre generationen betalade inte A och D för någon play-tjänst. 

B och C betalade båda för Telia-play och lånade Netflix från en anhörig. I den yngre 

generationen är det blandat med betalda och lånade play-tjänster. F och H betalar för 

någon eller några själv och lånar någon eller några från andra. För respondent E är det 

någon annan som betalar och respondent G betalar själv samt streamar olagligt. 

 

                                                 
130 Pamela Davidsson, Matti Palm och Åsa Melin Mandre. Svenskarna och internet 2018. 

Internetstiftelsen i Sverige, 2018, 78. (Källa: https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-

guider/svenskarna-och-internet-2018/) Hämtad 2019-04-23) 
131 Pamela Davidsson, Matti Palm och Åsa Melin Mandre. Svenskarna och internet 2018. 

Internetstiftelsen i Sverige, 2018, 73. (Källa: https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-

guider/svenskarna-och-internet-2018/) Hämtad 2019-04-23) 
132 Ibid, 77.  

https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/svenskarna-och-internet-2018/)
https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/svenskarna-och-internet-2018/)
https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/svenskarna-och-internet-2018/)
https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/svenskarna-och-internet-2018/)
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7.3 Tidigare forskning och resultaten 

 

Inom uses and gratifications research talas det om beteendemönster och tillfredsställelse 

utifrån information, underhållning, självratificering och social tillhörighet. Frågan ställs 

här vad människan gör med medierna för att kunna tillfredsställa dessa och andra 

individuella behövligheter.133  

 

I McQuail, Blumler och Browns forskning i ämnet fångades de mest centrala mediala 

tillfredsställelserna upp i ett antal kategorier; personliga relationer i form av kamratskap 

och socialt nyttjande, personlig identitet i form av självreferens och 

verklighetsutforskning samt förstärkning av värderingar, övervakning i form av 

informationssökande, och avledning i form av tillflykt från rutiner och problem samt 

emotionell avslappning.134 

 

I respondenternas svar kring tv-konsumtion kan denna teoribildning speglas. Hos både 

den äldre och den yngre generationen fanns tv som sällskap eller vän, som 

underhållning och informant. Tv:n fungerade även för att spegla personlig identitet i 

form av musik och förstärkning av värderingar samt verklighetsutforskning i form av 

debatter och dokumentärer. Hos den yngre generationen nämnde flera att de brukade 

slötitta och gillade att tv:n, i många fall, fungerade som avledning eller tillflykt från 

vardagen. Utöver detta nämnde flera att tv-tittandet ofta även motiverades av lättja. 

Endast en respondent tittade inte på tv.  

Samtliga respondenter uppgav även att de mer eller mindre tittar på tv i samband med 

andra aktiviteter, så som att hålla på med telefon, surfplatta eller dator, äta, läsa 

tidningen eller gå igenom post, samt plugga, vika tvätt eller städa.  

 

I respondenternas svar kring konsumtion av play-tjänster var underhållning mer eller 

mindre dominerande. Andra svar innefattade anledningar som gemenskap samt 

verklighetsutforskning och övervakning. Utöver det fanns även anledningar som att ha 

missat något från tablå-tv och tillflykt för att distrahera hjärnan. Endast en respondent 

använder inte play-tjänster alls. Ungefär hälften av respondenterna uppgav att de 

                                                 
133 Jostein Gripsrud. Mediekultur, mediesamhälle. 3 uppl. Göteborg: Daidalos, 2011, 72. 
134 Sue Thornham, Caroline Bassett och Paul Marris. Media studies: a reader. 3 uppl. Edinburgh: 

Edinburgh University Press, 2009, 398. 
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använder play-tjänster i samband med andra aktiviteter, så som att hålla på med 

telefonen eller sova.  

 

Inom Mannheims generationsforskning talar han om födelseåret som grunden till den 

generationella platsen men att en generation i verkligheten först framträder när 

människor från samma plats i tiden delar erfarenheter och själva erkänner sig vara en 

generation.135 Respondenterna är födda mellan 1930-1949 och 1980-1999 och har inte 

själva erkänt sig vara en del av en generation eller ombetts göra det. Trots det går det att 

se likheter inom åldersgrupperna samt olikheter emellan dem som kan indikera att de 

tillhör olika ”generationer”. 

 

I den tidigare forskningen kring tv som en familjerutin togs det upp att när personer 

tittade på tv tillsammans tydde det på starka band inom eller mellan generationerna.136 

Personintervjuernas resultat visar att de personer som bor tillsammans med någon annan 

tittar på vissa program tillsammans men det förekommer väldigt mycket ensamtittande. 

I den äldre generationen så tittar B ofta med sin partner medan A och hens partner har 

svårt att komma överens om program och det blir då inte alltför ofta. I den yngre 

åldersgruppen följer respondent F enbart en serie tillsammans med partnern och resten 

tittar hen på ensam. Dock slår de på någon lättsam serie medan de äter middag. 

Informant H tittar däremot enbart tillsammans med någon. 

 

När respondenterna blev tillfrågade om vilken eller vilka tv-händelser de mindes 

starkast svarade tre av fyra i den äldre åldersgruppen 9/11, två nämnde mordet på Olof 

Palme och två tog upp månlandningen. De mindes även mordet på Anna Lindh, när 

skeppet Estonia förliste, Utoya och när satellit-tv:n kom.   

I den yngre åldersgruppen svarade alla respondenter olika; E kom ihåg barnprogram, F 

mindes millenniumskiftet, G svarade när Leksand gick upp till SHL och H mindes 

ingen händelse alls. 

 

I den äldre åldersgruppen har konsumtionen generellt sett ökat och i den yngre har den 

                                                 
135 Göran Bolin. Media generations: experience, identity and mediatised social change. London: 

Routledge, 2017, 9. 
136 Cédric Courtois och Sara Nelissen. ”Family television viewing and its alternatives: associations with 

closeness within and between generations”, Journal of broadcasting & electronic media, 62(4), ss 673-

691, 2018, 673. 
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generellt minskat.  

 

Om inställningen till tv:n påpekade A att det var mer speciellt när det bara fanns två 

kanaler men att det nu är ett större utbud och att det gjort att hen tittar mer. I den yngre 

åldersgruppen var det även flera respondenter som ansåg att tv var bättre förr. Flera 

respondenter var positiva till det ökade utbudet men B och C nämnde även att man lätt 

blir sittande. 
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8. Sammanfattning 

 

I denna del diskuteras resultaten från uppsatsen empiriska undersökning, de slutsatser 

som dragits utifrån syfte, frågeställning och de teoretiska utgångspunkterna samt förslag 

på fortsatt forskning. 

 

8.1 Diskussion 
 

Konsumtionen av traditionell tv respektive play-tjänster visade sig bitvis skilja sig 

mellan uppsatsens två åldersgrupper men framförallt låg skillnaderna respondenterna 

emellan, då alla val och anledningarna till dem, i stora drag, gjordes utifrån individuella 

intressen. 

Faktorerna som spelade in i valet att titta på tv eller inte samt välja innehåll var, även 

de, högst individuella. Respondenternas svar kring varför de konsumerade tv varierade 

starkt, med tv:n som sällskap, nyhetsförmedlare, avkoppling och underhållning. 

Respondent B sade även att hen gärna tittade på nyheterna på tv men att andra program 

lätt kunde ses på play-tjänster. G tittade på tv när hen inte orkade välja program själv 

och E när hen inte orkade hämta datorn. Lättja var därmed också en stor faktor till 

varför flera av informanterna tittade på traditionell tv.  

 

I den yngre generationen har tv-konsumtionen minskat, det skulle kunna förklaras med 

att tittarna inte får ut något av mediet eller att de kan få ut mer på annat håll. Utifrån 

McQuail, Blumler och Browns teoretiska kategorier inom uses and gratifications-

forskning kan de möjligtvis få ut exempelvis mer gemenskap genom telefonen eller 

annat medium.  

 

Samtliga respondenter som tittar på tv angav även att de, mer eller mindre, tittar på 

traditionell tv i samband med andra aktiviteter. Detta skulle kunna tolkas som att 

innehållet från traditionell tv inte är tillräckligt informativt, underhållande eller något 

annat och därmed inte är tillfredsställande utan den dubbla stimulansen. Informant H 

uttryckte även att hen varken var intresserad av eller var sugen på att konsumera 

traditionell tv, dels på grund av ointresse men även på grund av, enligt personen, 

politiskt vinklat innehåll. Att två av respondenterna trots tv-kanaler och play-tjänster 

håller i telefonen titt som tätt och till och med känner att de behöver ”fulstreama” 
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ibland, skulle kunna vara ett tecken på att de aldrig blir nöjda. Men i dagens läge när allt 

är så lättåtkomligt har det snarare blivit deras rutin och vana gällande streaming-

konsumtion och det är tydligt att det är ett medvetet val. 

Respondent E och F tittar på tv på grund av att distrahera hjärnan och fly verkligheten 

respektive att slappna av efter en lång dag. Detta kan kopplas till en av kategorierna 

gällande de viktigaste mediala tillfredsställelserna inom uses and gratifications; 

avledning i form av tillflykt från rutiner och problem samt emotionell avslappning. 

 

Utbudet i play-tjänster nämns av flera respondenter som en fördel, tillsammans med 

större valmöjligheter i tid och rum. Parallellt håller övervägande del av respondenterna 

på med andra aktiviteter samtidigt. Intervjuperson F sa uttryckligen att personens play-

tjänster täckte hens behov, ändå ”ful-streamade” personen och höll på med telefonen 

samtidigt. Denna form av multitasking kan kopplas till FoMO då personerna aldrig vet 

om de gjort rätt val. De är nöjda med serien de tittar på men känner ändå att de måste gå 

in på exempelvis Instagram och se vad kompisarna gör. 

Att inte använda play-tjänster beskrevs av informant D bero på okunskap och att 

tekniken inte fanns i hushållet, därför använde hen enbart tv:n.  

 

Respondent G i den yngre generationen förklarade flera-avsnitt-per-gång-tittandet till 

brist på tålamod och respondent F förklarade att orsaken är spännande slut på avsnitt. 

Respondent E förändrade dock sitt tittande från allt-på-en-gång till vecka för vecka för 

att slippa spoilers.  

Spoilers verkar ha påverkan på upplevelsen eftersom handlingen redan avslöjats i 

förväg. Utifrån Maslows behovshierarki, som Jostein Gripsrud skriver om, skulle detta 

också kunna ses som en risk att inte få ut maximalt av innehållet, exempelvis 

underhållsmässigt.137 

Trots respondenternas positiva inställning till play-tjänster och möjligheten till binge-

watching erkände flera att det fanns en tjusning i att vänta en vecka på nästa avsnitt. 

Flera respondenter talade även om disciplin och att det finns risker med att hela tiden 

kunna se ett avsnitt till.  

 

Det verkade dock, för flera av respondenterna, som att det var lättare att hålla fokus när 

                                                 
137 Jostein Gripsrud. Mediekultur, mediesamhälle. 3 uppl. Göteborg: Daidalos, 2011, 72. 
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personen valt innehåll själv samt när det inte fanns reklam. När möjligheten finns att 

titta vidare samt att personen vill och har tid, finns det inget annat än självdisciplin som 

stoppar en. 

 

När tv-mediet var nytt så var det mer självklart att familjen samlades kring tv:n och 

tittade fokuserat. Utbudet är nu så stort och lättillgängligt att det tas mer för givet. 

Behovet av flera skärmar har ökat och tv:n används i många fall som bakgrundsljud 

istället för ett medium man samlas framför. Den sociala faktorn har dock inte försvunnit 

helt och hållet då folk tycker om att följa serier tillsammans samt samlas framför större 

tv-händelser såsom Melodifestivalen. Men flera av informanterna menade att det inte 

bara var positivt med ett sådant stort utbud som vi har idag; ibland orkade de inte välja 

bland allt och det blir även svårt att komma överens med exempelvis sin partner om vad 

man ska titta på, därav mindre tv-tittande tillsammans. 

 

En likhet mellan generationerna var att tv:n till stor del fick stå på i bakgrunden som 

sällskap. Detta var särskilt prevalent hos dem som bodde själva och kan tolkas som 

någon form av brist på gemenskap och stimulans från andra människor. En annan av 

kategorierna från uses and gratifications är enligt Gripsrud personliga relationer i form 

av kamratskap och socialt nyttjande. Denna kategori är påtaglig här då 

intervjupersonerna vill ha sällskap av tv:n när de är ensamma hemma eller medan de 

exempelvis städar. 

 

Det visas tydligt skillnader i generationernas medieanvändning. Den yngre gruppen 

vänder sig till tv:n för att få nyheter i mindre grad. I vissa fall levde heller inte den 

yngre generationen för att se händelser. Anmärkningsvärt är även att den äldre 

generationen framför allt minns tragedier medan de yngre minns saker som gjort dem 

glada. Dock är grupperna med respondenter för små för att avgöra om det ligger något 

bakom eller om det är en slump. 

 

I den äldre åldersgruppen har konsumtionen av traditionell tv generellt sett ökat och i 

den yngre har den generellt sett minskat. Det visar på att nya medier nödvändigtvis inte 

slår ut gamla. Respondenternas svar och den nationella statistiken visar på att tv:n 

fortfarande används men att användningen skiljer sig från person till person samt 

generation till generation.  
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Play-tjänster introducerade möjligtvis för sent hos den äldre generationens för att de ska 

ha förutsättningarna att bli lika centrala som tv:n. Medier som de äldre respondenterna 

växte upp med, så som radion, verkade dock ha åsidosatts i högre grad. De yngre 

respondenterna växte upp med tv:n och för dem har istället internet mer eller mindre 

kommit och fått en central plats i hemmet och vardagen, play-tjänster till följd av det. 

Ingen av de yngre respondenterna har kapat sladden helt förutom H, men konsumtionen 

har definitivt minskat hos den åldersgruppen. 

 

8.2 Slutsats 

 

Forskningsfrågorna handlade framför allt om hur intervjupersonerna använde tv-mediet 

och play-tjänster samt varför. Undersökningen innefattade även om och hur 

konsumtionen av traditionell tv och play-tjänster skildes åt mellan de två olika 

generationerna. Slutligen skulle det undersökas om det fanns generationsrelaterade 

mönster angående relationerna till tv-mediet och play-tjänster. 

 

Analysen av intervjuresultatet visade att majoriteten av den yngre åldersgruppen bara 

”slökollade” på traditionell tv, ingen följde något program. För mycket drama, tappat 

intresse för tv:s utbud, för mycket reklam och politiskt vinklat var några anledningar till 

detta. Huvudparten som ändå satte på tv:n ibland gjorde det bland annat för att det var 

skönt att slappna av och inte behöva välja program själv. 

I den äldre åldersgruppen så var tv-konsumtionen synnerligen högre, samtliga 

respondenter tittade på traditionell tv varje dag. Intervjupersonerna i denna grupp var 

positivt inställda till tv:n och tyckte att utbudet var stort och bra. 

 

Användningen av play-tjänster var mycket hög i den yngre generationen. Flera av 

intervjupersonerna ägnade en stor del av sin fritid åt detta. Det stora utbudet, att kunna 

titta när och var man vill samt att slippa reklam och att det helt enkelt är en magisk 

teknik svarade informanterna.  

Hos den äldre åldersgruppen var konsumtionen något lägre. Två av intervjupersonerna 

använde play-tjänster några gånger i veckan, en någon gång ibland när hen missat 

programmet på tv och en använde inte alls. Trots att konsumtionen var lägre hos denna 

generation var samtliga intervjupersoner positivt inställda och även de som knappt samt 
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inte kollade tyckte att det verkade mycket bra. Den ena kände inget behov att titta på 

något mer utöver tablå-tv och den andra tyckte det var svårt med tekniken. 

 

Majoriteten av intervjupersonerna i båda åldersgrupperna ägnade sig åt andra aktiviteter 

samtidigt som de tittade på tablå-tv. Det innebar sysslor, förtära mat och sitta med en 

annan skärm samtidigt. Gällande play-tjänster så tittade huvudparten mer fokuserat på 

grund av att de valt programmet eller filmen själv. Telefonen åker emellertid upp titt 

som tätt för majoriteten av de yngre intervjupersonerna. 

 

Det går att se en del generationsrelaterade mönster i intervjuresultatet. Framför allt 

gällande de större faktorerna som att konsumtionen av traditionell tv var högre bland 

den äldre generationen och att konsumtionen av play-tjänster var högre bland den yngre. 

Den äldre åldersgruppen hade en helt annan syn på tablå-tv:n eftersom de kunde 

jämföra med hur exempelvis utbudet såg ut när tv:n kom in i hemmet. I den yngre 

åldersgruppen var det fler som tog upp telefonen medan de kollade på play-tjänster även 

fast de hade valt programmet själv. Orsakerna var bland annat att de var så vana av att 

ha den i handen och att den automatiskt åkte upp när programmet blev det minsta lilla 

ointressant. Den yngre generationen var dessutom svårare att tillfredsställa då 

majoriteten streamade eller laddade ner olagligt trots att de hade tillgång till flertal play-

tjänster. När det kom till binge-watching så kunde de yngre titta på väldigt många 

avsnitt i rad medan de äldre som använde play-tjänster nöjde sig med två, tre avsnitt. 

 

Konsumtionen av TV samt play-tjänst är sammanfattningsvis högst individuellt och är 

nödvändigtvis inte det primära sättet att tillfredsställa basala mediala behov så som 

underhållnings- och informationsmässiga, enligt uses and gratifications. Anledningarna 

verkar variera från person till person och bero på bland annat dag, sinnesstämning, 

intressen, årstid och utbud.  

Den äldre generationen tenderar att i högre grad vända sig till tv:n för att få information, 

underhållning och sällskap, medan den yngre generationen tenderar att vända sig till 

play-tjänster för, till största del, underhållning. Samtidigt angav samtliga respondenter, 

från båda generationerna att de ofta höll på med andra aktiviteter samtidigt.  

En insikt med denna studie har varit att nya medier nödvändigtvis inte slår ut gamla 

medier. Endast en respondent hade övergivit den traditionella tv:n men då inte helt 
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övergått till play-tjänster, utan personen spenderade istället största delen av sin tid vid 

datorn och övriga internet. Samtidigt är det heller naturligtvis inte självklart att nya 

medier överhuvudtaget tillämpas eller integreras. En respondent använde sig här 

exempelvis enbart av tv-mediet.  

Generationsmönstrena är tydliga men ännu påtagligare är att bruket av tv och play-

tjänster har blivit så otroligt individuellt. Trots litet undersökningsmaterial går det att se 

att alla intervjupersoner gör sin egen grej och gör medvetna val gällande konsumtionen 

av tv och play-tjänster. 

 

8.3 Fortsatt forskning  

 

Användarforskningen är intressant och mångsidig, därför finns det flera förslag på hur 

fortsatt forskning skulle kunna se ut.  

Fortsatt forskning skulle kunna utöka antalet respondenter samt variera generationerna 

eller åldrarna. Här skulle det kunna läggas ytterligare fokus på varför personer tittar 

eller använder tv respektive play-tjänster och vidareutveckla uppfattningarna om den 

egna konsumtionen.  

Ett annat alternativ hade varit att låta respondenterna kartlägga sin konsumtion under 

exempelvis en dag eller vecka och själva få reflektera över detta, hur det kommer sig att 

de tittade på en viss kanal eller en viss serie och sedan få diskutera detta i mindre 

grupper med personer i samma ålder. Hur tänker personer, i exempelvis 15-17 års ålder, 

om sin konsumtion? 

Intressant hade även varit att fokusera på tv-tittande inom familjer samt undersöka om 

ökat antal skärmar per person har påverkat denna aktivitet. Samt hur konsumtionen av 

tv respektive play-tjänster varierar inom singelhushåll och hushåll med två eller fler 

personer. Vem är det som bestämmer och hur ofta tittar alla på olika program på olika 

skärmar?  
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10. Bilagor 

 

10.1 Begreppsförklaring  
 

Play-tjänster – betal- och gratistjänster som erbjuder video on demand. 

 

Streaming/streama – strömmande media är uppspelande av ljud- och videofiler som 

överförs via internet till mottagarens enhet. 

 

VHS (video home system) – ett format för videobandspelare med kassettband, fick sitt 

genombrott på 70-talet. 

 

Netflix – ett amerikanskt företag med stort utbud av filmer och tv-serier som finns i 

många länder. För en fast månadskostnad kan man streama obegränsat. 

 

VOD (video on demand) – video på begäran, det vill säga filmer och tv-serier som 

skickas ut till tittare via internet. 

 

Reality-serier – en genre som utvecklats från dokusåpan. Grundidén är att en grupp 

människor under speciella förhållande filmas. I dokusåpan så får deltagarna ofta tävla 

eller utsättas för andra prövningar, som till exempel i Paradise Hotel eller Robinson. 

Medan reality-tv är mer vardagligt, man får helt enkelt följa någons liv som i Keeping 

up with the Kardashians eller Real Housewives. Begreppen börjar emellertid glida ihop. 

 

Fulstreama – att gå in på en, oftast olaglig, gratissida och streama, innebär oftast dålig 

kvalitet och översättning. 

 

Binge-watching – att titta på många avsnitt i rad av en serie. 

 

Cliffhanger – dramatiskt eller spännande avslut på ett avsnitt som får en att vilja 

fortsätta titta. 

 

Spoilers – att någon avslöjar en viktig del av handlingen 
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