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ABSTRACT 
 

Titel: Serie och – följetongstittande på nya plattformar – En studie som behandlar 

förändringen av seriekulturen och hur det påverkar människor I vardagen. 

Nivå: C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap 
  
Författare: Therese Wärn 
  
Handledare: Gabor Bora 
  
Datum: 2014-05-27 
 
 
Utvecklingen av seriekulturen har genomgått en drastisk förändring i och med 

streamingtjänsternas intåg på marknaden. Konsumtionen av serier har skjutit i höjden 

och produktionsbolag sänder ut nya serier på löpande band. Människor har även funnit 

nya sätt att konsumera sina serier på. Men är denna utveckling positiv för människors 

vanor och levnadsmönster i vardagen?  Denna uppsats behandlar ett ännu relativt 

outforskat område inom mediekulturen och syftar till att skapa en språngbräda för 

framtida studier inom ämnet.  

Uppsatsen innehåller en hypotes om att människor idag har påverkats av den nya 

utvecklingen av streamingtjänster och att deras vanor och mönster har förändrats. 

Studien av denna hypotes grundar sig i en kvalitativ metodform och innefattar intervjuer 

med sju informanter som fått svara på frågor ur ett framtaget frågeformulär. 

Svarsresultaten har sedan analyserats och jämförts med varandra för att få fram 

skillnader och likheter mellan informanternas svar, och utifrån det har slutsatser och 

tankar för hypotesen dragits.  

Resultaten visar på att informanterna i någon form har påverkats av den nya 

förändringen och att de på ett visst plan styrs av behov när de väljer vilka serier de vill 

se på.  
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1. Inledning 
 
Mediesamhället som vi lever i idag förändras konstant. Företag släpper nya telefoner, 

surfplattor och tv-apparater med nya inställningar och menyer. Genom reklam blir vi 

hela tiden uppmuntrade att konsumera mer; som om vi har ett behov av de senaste 

prylarna. Samhället har kommit till en punkt där vi inte kan sluta utan vi måste 

konsumera allt, till och med tv-serier. På 60-talet när tv:n hade sitt genombrott fanns det 

en kanal som visade ett program en viss tid på dygnet. Detta förändrades i och med att 

nya kanaler inrättades och började sända sina tv-program. Utvecklingen gick framåt och 

i samband med att VHS-spelaren byttes ut mot DVD-spelaren blev det lättare att sälja ut 

säsonger av olika serier på en skiva eller box. Ur det här utvecklades fenomenet ”Binge-

watching” som innebär att man tittar på flera avsnitt av en serie i sträck, oftast mellan 

två till sex avsnitt. Detta har blivit allt vanligare idag på grund av att streamingtjänster 

såsom Netflix, Viaplay, LoveFilm och så vidare har utvecklats och har blivit en stor 

konkurrent ute på marknaden. Tjänsterna erbjuder ett enormt utbud av filmer och serier 

till en kostnad varje månad. Man får då fri tillgång till att titta så mycket man vill av 

utbudet som finns. Ibland uppdateras utbudet och vissa filmer/serier tas bort och vissa 

läggs till för att förse kunderna med ett bredare utbud av de populäraste 

filmerna/serierna. Detta är däremot inte det enda sättet som människor konsumerar tv-

serier på. Att ladda hem serier från olika fildelningssidor var och är väldigt populärt, 

men på grund av att diverse lagar kring fildelning och nerladdning instiftades så har det 

minskat något. 

 

Frågan är dock varför dessa tjänster har blivit så stora och hur människors serietittande-

mönster har förändrats i och med plattformarna? För att ta reda på bland annat dessa 

frågor kommer jag att utgå från Uses and gratifications-teorin och använda mig av en 

kvalitativ intervjumetod för att få reda på mer kring detta ämne.  

 

1.1	  Syfte	  
 
Genom den interaktion som skapas och sker dagligen mellan individer och medier är det 

väldigt viktigt och intressant, ur en vetenskaplig synvinkel, att ta reda på hur 

utvecklingen av ett visst medium påverkar människan och människans invanda mönster 

och vanor. Syftet med denna uppsats är att ta reda på mer om förhållandet mellan 
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människor och serietittande i och med de nya plattformar som lanserats på marknaden, 

och även hur de väljer att se på sina tv-serier och varför de väljer just det specifika 

sättet. Genom att analysera hur fenomenet binge-watching påverkar människan och 

vilken anknytning det har till streamingtjänsterna kan denna uppsats förhoppningsvis 

tillföra ny kunskap inom även det området.  

 

1.2	  Frågeställningar	  
 

1. Har människors serietittande ökat i och med de nya streamingtjänsternas intåg? 

2. Har människors vanor/mönster kring serietittande förändrats? 

3. Hur väljer människor sina serier och varför? 

 
 
2. Tidigare forskning 
 

Den tidigare forskning som jag har funnit som i någon mån behandlar människor och 

vanor kring serietittande, har oftast haft ett större fokus på människor och 

identitetsskapande kring karaktärer i tv-serier. Även ett stort fokus har lagts på barn och 

tv-våldet i de avhandlingar och uppsatser som hittats. Det finns dock ett par uppsatser 

som skrivits av studenter på olika lärosäten som i stort behandlar samma ämne som 

valts i denna uppsats. Josefin Andersson och Ann Svensson vid Karlstad högskola har 

skrivit en examensuppsats i ämnet och där belyser de hur sättet att titta på tv-serier har 

förändrats i och med internets allt mer centrala roll i samhället.1 I uppsatsen har de 

använt sig av tre olika metoder för att besvara deras frågeställningar: kvantitativ 

innehållsanalys, kvantitativ enkätundersökning och kvalitativ innehållsanalys. 

Resultaten av undersökningen ”Medier som engagerar” tyder på att det finns ett starkt 

intresse av att följa tv-serier på andra sätt än genom televisionen och tv-tablåer. Det 

finns även en stark vilja och motivation till att diskutera och samtala om serierna med 

släkt och vänner, och även med okända människor på internet.  

Även examensarbetet som är skrivet av Marcus Johansson vid Luleå tekniska 

universitet ligger helt i linje med ämnet som behandlas här. Hans uppsats ”-En vecka till 

nästa avsnitt, nej du, det går jag inte med på” – om hur ungdomar väljer att se sina tv-

                                                
1 Josefin Andersson och Ann Svensson, Karlstad högskola, 2012, http://kau.diva-
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serier, behandlar just det: hur ungdomar väljer att se på sina tv-serier.2 Metoden som 

användes i uppsatsen bestod av två stycken fokusgruppintervjuer med utgångspunkt i 

Uses and gratifications-teorin. Resultaten av intervjuerna användes senare till att 

sammanställa ett frågeformulär som besvarades av representanter från de största tv-

kanalernas play-tjänster. Representanterna från play-tjänsterna berättade om en kraftig 

ökning av användandet av play-tjänster och såg positivt på framtiden för on-demand-tv.   

Dessa uppsatser ligger i linje med denna då variationer av samma ämne behandlas och 

metoderna för att få reda på dess frågeställningar inte skiljer sig allt för mycket ifrån 

metoden som används i denna uppsats. I och med att streamingtjänsterna lanserades för 

några år sedan i Sverige och fortfarande är relativt nytt så anser jag att jag fått en ny 

infallsvinkel inom forskningsområdet då ämnet som diskuteras i uppsatsen rör mycket 

om förändringar i vanor och mönster hos serietittaren i och med dessa plattformar och 

inte så mycket över tv i allmänhet.  

 

2.1	  Begreppsdefinitioner	  
 

Här nedan förklarar en del begrepp som används konsekvent i uppsatsen. 

2.1.1	  Streamingtjänster	  

Streamingtjänster är ett samlingsnamn för olika sidor som streamar film, serier och tv-

program. Det fungerar som en sändning, men kan både vara lagrad och sändas direkt ut 

till konsumenterna. Många tv-kanaler använder sig av play-tjänster där de sänder ut sina 

program. Ibland kan det finnas direktsända program och ibland lägger de ut program 

som nyligen gått på tv. Oftast så finns inte tv-kanalernas egenproducerade program att 

tillgå på streamingstjänster såsom Netflix och Viaplay, utan de finns endast på play-

tjänsterna för kanalen, exempelvis TV3:s program Efterlyst.  

I och med att streamingtjänsterna har haft ett stort genomslag på marknaden har även 

produktionen av tv-serier förändrats. De första serierna bestod av avsnitt som hade ett 

sinsemellan fristående innehåll. Varje avsnitt var en historia för sig, även om 

karaktärerna är desamma. Den typen av serier utvecklade sig och tillslut producerade 

man följetonger med cliffhangers i slutet av varje avsnitt. Det gav tittarna en anledning 

till att följa berättelsen till slutet, vecka för vecka. Många hade svårt för den här typen 

                                                
2 Marcus Johansson, Luleå tekniska universitet, 2010, https://pure.ltu.se/ws/files/31177159/LTU-CUPP-
10243-SE.pdf 
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av upplägg då de kände att de inte ville vänta till nästa avsnitt för att få reda på utfallet 

av cliffhangern, och i och med utvecklingen av internet började även människor att 

ladda ner serier och avsnitt olagligt för att genast få tillgång till avsnitten.  

Man kan urskilja tre olika typer av serier; först så finns det serier som innehåller 

cliffhangers, sedan följetonger som är uppbyggda ur ett story arc-perspektiv, alltså att 

handlingen fortsätter avsnitt till avsnitt och är som en utdragen film, och till sist finns 

det serier som börjar och slutar på noll i varje avsnitt med små underliggande händelser 

som utspelar sig, exempelvis relationer som utvecklas under säsongens gång. 

Netflix producerar sina egna följetonger genom story arc, och de släpper även 

säsongerna klumpvis. Detta sätt att publicera sina serier bidrar till fenomenet binge-

watching. Bolagen uppmuntrar sina konsumenter till att avverka säsong för säsong, 

snarare än avsnitt för avsnitt. Detta är ett effektivt och smart sätt att få människor att 

spendera mer tid på streamingtjänsten.  

 

2.1.2	  Binge-‐watching	  

Binge eller binge-watching är ett uttryck som myntades i början av 90-talet och innebär 

att man tittar på två eller fler avsnitt i sträck utan uppehåll av en följetong, med ett 

måttligt förhållningssätt. Innan denna typ av binge fanns det liknande fenomen såsom 

binge-shopping och binge-ätande, och detta utvecklades senare till andra typer av 

”binge”-beteenden. Fenomenet binge-watching startade inom tv/fan-kulturen. Under 

den tiden möttes människor upp och tittade på flera avsnitt i sträck av serier från DVD-

boxar och Tv-maraton.3 Uttrycket fick ett nytt uppsving i och med införandet av den 

amerikanska streamingtjänsten Netflix, då serietittare kunde ta igen avsnitt som de inte 

hunnit med eller helt enkelt köra ett seriemaraton med sina vänner. Många utav serierna 

som släpptes på Netflix är och var kritikerrosade under den tiden och det gjorde att 

många valde att se på hela säsonger av serien när den släpptes istället för att följa tablån 

på tv:n. Många av bolagen menar även på att binge-watching är det nya normala sättet 

att se på serier. 

Definitionen av begreppet innehåller däremot några små problem. Att ”bingea” innebär 

att man inte har ett måttligt förhållningssätt till det som bingeas. Exempelvis är binge-

ätande och binge-shopping inte aktiviteter som sker med måtta eller helt kontrollerat, 

och därför bör inte binge-watching definieras på det sättet heller i och med att ordet 

                                                
3 http://www.visualthesaurus.com/cm/wordroutes/keeping-a-watch-on-binge-watching/, Hämtad 4/5-2014 
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”binge” används. En annan typ av kritik som definitionen tagit emot är att antalet avsnitt 

som man bör titta på för att få kalla det binge-watching inte förhåller sig till själva 

längden på ett avsnitt. Korta sitcoms på ca 20 minuter styck matas av mycket fortare än 

vad en serie vars avsnitt närmar sig en hel timme.4 Det är en sida av begreppet som 

skapat starka diskussioner hos serietittare, och frågan om när man får kalla sig för en 

binge-watcher skiljer sig beroende på vem man frågar. Definitionen är, med andra ord, 

inte helt glasklar.  

Just ordet ”binge” har fått en väldigt pejorativ ton för detta fenomen. När man söker 

kring detta får man fram otaligt många artiklar och publikationer som förknippar binge-

watching med en ohälsosam livsstil. Många menar på att människor som binge-watchar 

ofta är människor som inte har en aktiv och fysisk livsstil. Detta är fördomsfullt och 

inkorrekt. Man kan inte bevisa att binge-watching leder till ett ohälsosamt liv rent 

fysiskt. Om något så bör man undersöka hur binge-watching påverkar vår mentala hälsa 

istället för den fysiska.  

 
3. Teori 
Då det huvudsakliga perspektivet i denna uppsats handlar om vanor, mönster och behov 

kommer teorierna att utgå från det perspektivet, och inte utifrån ett 

konsumtionsperspektiv.  

3.1	  Uses	  and	  gratifications-‐teorin	  

Idén om att människor använder medierna för att mätta olika behov de känner är en 

välkänd och gammal teori.5 Detta grundar uses and gratifications-teorin, eller 

användarteorin, i. Grunden för denna teori utgår från frågeställningarna ”Vad gör 

människor med medierna?” och ”Varför använder människor medierna och vad 

använder de dem för?”, detta istället för frågeställningen ”Vad gör medierna med 

människor?” som varit central i medieforskningen innan denna teori.6 Teorin formades 

under 1970-talet och utgångspunkten för själva teorin är att människor använder 

medierna för att tillfredsställa olika mänskliga behov.7 Denna teori utvecklades när 

forskarna upptäckte att mediernas direkta inflytande inte var så stort som man tidigare 

                                                
4 http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2014/02/when-exactly-does-watching-a-lot-of-netflix-
become-a-binge/283844/, Hämtad 4/5-2014 
5 McQuail, Denis, McQuail's mass communication theory, 5. ed,, SAGE, London, 2005 
6 McQuail, Denis, McQuail's mass communication theory, 5. ed., SAGE, London, 2005, sida 387 
7 Lull, James, Media, communication, culture: a global approach, 2. ed., Columbia University Press, New 
York, 2000 
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hade trott och att mediernas funktion måste studeras i människors vardagsliv i ett vidare 

perspektiv.8 Teorin utgår från ett humanistiskt perspektiv där man ser på människor som 

egna, tänkande och rationellt handlande individer. Denis McQuail skriver i sin bok 

”McQuail’s Mass Communication Theory” att det finns i grunden fem olika typer av 

behov som människor använder medier för att tillfredsställa; information, avslappning, 

social tillhörighet, underhållning och ”flykt”.9  

Dessa behov tillfredsställs med olika typer av medier. Om man håller sig till tv-mediet 

så skulle behovet av information kunna mättas med antingen nyheter eller 

dokumentärserier, behovet av underhållning skulle kunna bestå i en film där individen 

inte behöver tänka så mycket, exempelvis en komedifilm, där individen helt enkelt kan 

avleda verkligheten och vardagen. När det kommer till behovet av flykt så kan en 

fantasyfilm eller skräckfilm vara angeläget då det oftast är långt från verkligheten och 

det känns avskilt. Social tillhörighet kan innebära att man tittar på en serie som man vet 

att många av ens kompisar tittar på och i och med det får man en fot in i en gemenskap.  

Lika som att medier kan användas till att tillfredsställa behov kan de även ses som ett 

belöningssystem för publiken, grundat på publikens tidigare erfarenheter. Dessa 

belöningar kan ses som psykologiska effekter av olika erfarenheter som värderas av 

individen.10 De kan bestå i att individen läser en bra bok efter en lång och jobbig dag på 

jobbet, eller att en individ får se ett avsnitt av dennes favoritserie efter att ha skrivit en 

sida på en inlämningsuppgift. Man belönar sig själv med sådant som man gillar efter att 

man gjort något jobbigt eller tråkigt.  

Denna teori har fått en del kritik från olika håll. I och med att teorin utgår från att 

människor är rationellt handlande varelser som är medvetna om sina medieval och att 

medierna inte har så stor makt och påverkan på människor, missar man aspekten om att 

individen endast kan välja från utbudet som de tillförses med; som medierna tillförser 

de med.11 På grund av detta försvagas utgångspunkten om att medierna är maktlösa. 

Tanken om att människor endast väljer medier efter behov att tillfredsställa gör att man 

missar aspekten om att vissa val faktiskt är oreflekterade. Man behöver inte alltid göra 

motiverade val så fort man tittar på tv eller läser en tidning. 

En annan kritik som riktats mot denna forskning utgår från perspektivet att människan 

är fullt medveten om sina val. Med denna utgångspunkt i åtanke ställs man utanför det 

                                                
8 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 2. uppl., Daidalos, Göteborg, 2002, sida 82 
9 McQuail, Denis, McQuail's mass communication theory, 5. ed., SAGE, London, 2005, sida 387 
10McQuail, Denis, McQuail's mass communication theory, 5. ed., SAGE, London, 2005, sida 390	  
11Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 2. uppl., Daidalos, Göteborg, 2002, sida 83 
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faktum att människan kan påverkas omedvetet av olika budskap som medier sänder ut. 

Det är inte alltid att man märker av att man påverkas av exempelvis viss reklam som 

visas på tv, utan det blir tydligt först när man relaterar en specifik produkt till reklamen. 

Även detta perspektiv försvagar uses and gratifications-teorin i grunden.  

Trots att forskningen har fått en del kritik så betyder inte det att den inte har betydelse 

idag. I och med de sociala mediernas uppkomst har den fått en ännu större betydelse och 

används flitigt vid olika undersökningar om behov och medieanvändning.   

I denna uppsats kommer teorin att återkopplas till informanternas svar på de frågor som 

ställs under intervjuerna för att ta reda på kopplingen mellan behov, vanor och mönster i 

tv-serietittande. 

3.2	  Förändringen	  av	  medier	  

 

För trettio år sedan, före alla streamingtjänster och olika binge-fenomen, fanns en 

mediekultur som nästan känns främmande idag. Det var då tv-tablån styrde över tv-

tittandet i hushållen, och det erbjöds inte lika många alternativ till tv-tittande än det som 

tablån och inspelningsfunktionen på VHS-spelaren erbjöd. Att samlas kring tv:n, umgås 

och titta på favoritprogrammet var något många såg fram emot och det blev lite av en 

tradition inom många familjer.  

Denna typ av tv-tittande var som sagt mer vanlig längre tillbaks i tiden då man inte såg 

tv-program som konsumtionsvaror som man gör idag. Det hade ett större värde, på ett 

sätt. Idag blir människor matade med tillgänglighet. Vart de än vänder sig finner de 

tillgänglighet i form av streamingtjänster, nerladdningssidor och repriser på tv. Man kan 

idag alltid få tag på det avsnitt eller program som man vill ha. Tv idag är inget som 

människor samlar sin familj runt när favoritprogrammet ska börja, utan det är något 

man slår på i bakgrunden när man står och lagar mat eller när man ska sova som 

bakgrundsljud. Tv:n tas för givet. Man tänker att tv:n alltid kommer att finnas där för att 

förse människor med det de vill ha, och om det inte gör det så finner de ett annat sätt att 

få tag på det, som exempelvis streamingtjänster. Tv idag är för det mesta ingen lyx, som 

det var längre tillbaka, utan mer en självklarhet hos de flesta människor. Detta 

diskuterar Paddy Scannell om i sin bok ”Radio, television & modern life”.12 Idag ser de 

flesta tv-kanalers tablå ut på ungefär samma sätt. Det är samma typ av tv-program som 

sänds, och detta för att bolagen vet vad människor vill ha och är ute efter. Därför måste 
                                                
12 Scannell, Paddy, Radio, television, and modern life: a phenomenological approach, Blackwell, Oxford, 
1996 
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bolagen jobba lite extra hårt för att få över tittarna till deras kanal. Problemet med det är 

att det blir mycket av samma, vilket gör att människor tillslut blir blinda för vad som 

faktiskt sänds. Scannell tar upp ett exempel om just det här i sin text;  

 

All day, every day and everywhere people listen to radio and watch television as 

part of the utterly familiar, normal things that anyone does on any normal day. 

’Anything on telly?’ ’No, nothing’. /---/ We do watch a lot of ’nothing’ on 

television, in fact we watch it nearly all the time.13  

 

Man kan även säga att människor idag lever i en multitasking-värld där de inte nöjer sig 

med att endast se på tv. Man lär nästan alltid komplettera med något mer, antingen med 

matlagning, städning eller surf på internet via datorn. Frågan är varför människor 

känner behovet av att göra flera saker samtidigt? Är det för att de blir uttråkade av att 

endast se på tv då det, för det mesta, är samma typ av program som de hela tiden matas 

med, eller är det för att de existerar i en civilisation där stress är en rådande och styrande 

faktor? Eller är det så pass enkelt att tv som medium inte är intressant längre? 

Dessa påståenden och observationer ingår i en hypotes kring förändringen av medier, 

och är inget som kan styrkas vidare. Det gör dock inte dessa observationer mindre 

intressanta och relevanta för undersökning.  

 

4. Metod och material 
 
I det här avsnittet redogörs det för uppsatsens metod och material. Avsnittet börjar med 

en motivering till valet av metod och fortsätter sedan med en beskrivning av metoden. 

Det diskuteras även det tänkta tillvägagångssättet, urval och begränsningar. I slutet 

behandlas det tilltänkta materialet.  

 	  

                                                
13 Scannell, Paddy, Radio, television, and modern life: a phenomenological approach, Blackwell, Oxford, 
1996, sida 6 
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4.1	  Val	  av	  metod	  
 
Den metod som användes för att besvara frågeställningarna var kvalitativ metod i form 

av intervjuer. Denna metod lämpar sig bäst för att besvara frågeställningarna då en 

undersökning utifrån en kvantitativ metod skulle innebära en analys av statistisk och 

matematisk data. Vidare är inte målet att mäta frekvens eller förekomst utan just åsikter 

och mening, varför en kvalitativ metod är bättre lämpad för ändamålet.14 Metoden  

bestod av intervjuer med enskilda personer. Den strukturerade intervjuformen användes 

då det fanns en klar bild av den typ av fakta som det strävades efter att få ut av 

intervjuerna och detta gjorde att det blev lättare och mindre tidskrävande att analysera 

svarsresultaten. Anledningen till valet att intervjua informanterna enskilt var för att 

intervjuer i grupp kan orsaka eventuellt bortfall som kan förekomma då människor 

möjligen kan känna sig obekväma i situationen och därför väljer att inte svara 

överhuvudtaget.  Det var viktigt att personerna som intervjuades var medvetna om vad 

intervjun gick ut på och vad det innebar för dem att delta i projektet, och framförallt, att 

de kände sig trygga med det.  

Ett alternativ som finns till dessa enskilda intervjuer är samtal i fokusgrupper. 

Grupperna ger ett tillfälle för deltagarna att ventilera tankar och åsikter med varandra 

utifrån frågorna i studien och genom det blir det möjligt att synliggöra gemensamma 

värderingar.15 Man måste däremot alltid ta explicit ställning till de etiska aspekter som 

medföljer sådana här typer av metoder. Vanligtvis är deltagandet i den aktuella studien 

oproblematiskt för personen/personerna som deltar, men inte alltid. De som väljer att 

delta i studien har ingen kontroll över informationen som forskaren får av personen i 

fråga. Detta kan skapa osäkerhet och det är då viktigt att riktlinjerna för studien är 

klarlagda innan intervjun startar. Att informationen som förmedlades tas emot på ett 

korrekt sätt hos intervjupersonerna är väldigt viktigt då det kan vara en vital del i hur 

personen väljer att svara på frågorna. Har informanten inte uppfattat informationen på 

rätt sätt kan denne bli obekväm och välja att inte svara sanningsenligt eller efter bästa 

förmåga. Utgångspunkten är att hela tiden på bästa sätt undvika bortfall. 

 

                                                
14 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, 
sida 197 
15 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, 
sida 319 
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4.2	  Kvalitativ	  metod	  
 
Kvalitativ metod förekommer inom många olika forskningsområden, båda inom 

samhällsvetenskap och humaniora. Den innefattar lågt strukturerade data, såsom 

intervjuer och enkäter. Vid dessa kvalitativa metoder utgår man från att forskaren själv 

befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, och att datainsamling och tolkning 

genomförs i växelverkan.16 Vanligtvis när man använder sig av en kvalitativ metodform 

vill man undersöka ämnen som innefattar att man måste hämta datainsamlingen från 

personer som i olika grad uttalar sig och handlar strategiskt.17 Beroende på vad man är 

ute efter kan kvalitativa metoder utmynna i kvantitativa resultat. I och med det 

kombineras gärna dessa två metoder och de står inte nödvändigtvis i ett konkurrerande 

förhållande till varandra, snarare tvärtom.  

Målet som många forskare har som gör intervjuer och enkäter i sina undersökningar är 

oftast att resultatet skall kunna appliceras på en hel population. Därför väljer man oftast 

en urvalsgrupp på ca 1000-1500 personer då denna siffra uppskattningsvis kan ge en 

relativt snarlik bild av hela befolkningens inställning till ämnet som undersöks. Dock 

kan bortfall göra så att representativiteten i urvalet försvinner.18 I och med att denna 

uppsats undersöker det valda ämnet genom intervjuer är det viktigt att frågeformuläret 

är korrekt utformat. Detta undersöker man genom att pröva formuläret innan man 

använder det i huvudundersökningen med intervjupersonerna.19 Exempelvis kan det 

finnas frågor som inte är lämpliga för att få fram ett resultat till de valda 

frågeställningarna, eller så kan längden på frågeformuläret vara för långt/kort. Detta 

testar man genom att använda formuläret på grupper/personer som liknar dem som 

kommer att delta i den riktiga undersökningen, exempelvis kan man använda personer 

inom samma åldersgrupp.  

4.3	  Tillvägagångssätt	  
 
Undersökningen började med en litteraturstudie för att ta reda på relevanta fakta och för 

att lägga grunden för undersökningens ämne. Efter detta togs ett intervjuformulär fram i 

syfte för intervjuerna som genomförs, och i samband med detta valdes 

intervjupersonerna ut strategiskt. Detta för att det inte är nödvändigt med ett 

                                                
16 http://www.ne.se/kvalitativ-metod, Hämtad 19/3-2014 
17 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004, sida 99 
18 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004, sida 152 
19 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004, sida 152 
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slumpmässigt urval när ett fenomen ska analyseras, snarare än att kvantifieras. 

Litteraturen som användes för formuläret var ”Metodbok för medievetenskap”_ av Helge 

Østbye, Karl Knapskog, Knut Helland och Leif Ove Larsen.20 Modellen för uppsökande 

intervjuer var utgångspunkten då det var den intervjuformen som tillämpades. 

Formuläret bestod av dels några kunskapsfrågor för att ta reda på om informanten hade 

kunskap inom ämnet som studeras, och dels några attitydfrågor då en del av syftet var 

att få reda på hur informanten ser på ämnet utifrån sig själv och sina egna tankar. Både 

öppna och slutna frågor tillämpades i frågeformuläret, detta för att studien skulle 

innehålla både konkreta och slutna svar. Det är dock resultaten utifrån de öppna 

frågorna som är av stort intresse för denna undersökning då det är åsikter och 

värderingar av ämnet som undersöks. Kombinationen av dessa användes även för att få 

lite variation i intervjusituationen för att undvika monotoni.  

Istället för att föra anteckningar över vad informanterna sade, spelades intervjuerna in. 

Detta gäller inte alla då vissa av informanterna endast kunde genomföra intervjun via 

email. Dessa metoder för anteckningen av intervjuerna användes för att förstärka den 

metodologiska reliabiliteten i undersökningen. Det är även lättare att få ner det som 

sagts ord för ord via inspelning då man har möjlighet att gå tillbaka och lyssna ifall man 

har missat något av vikt. Anteckningar medför endast en begränsad del av vad som sägs 

och i och med det anses det att en inspelning av intervjuerna med en senare 

transkribering av dem är det lämpligaste valet.  

 

4.4	  Urval	  
 
Urvalet för denna undersökning var av strategisk karaktär. Detta är för att ämnet som 

undersöks är beroende av människor som använder sig av dessa tjänster och har åsikter 

kring dem. I och med att informanterna handplockades så följde även en möjlighet att få 

ett bredare fält av åsikter och tankar. Med denna typ av urval blir materialet rikare med 

åsikter kring ämnet och detta är svårt att uppnå om urvalet lämnas åt slumpen. Det var 

totalt sju personer som intervjuades, antingen via email eller genom en vanlig intervju 

på plats. Åldersspannet ligger mellan 19-27 år. Detta för att en del av syftet var att nå en 

bredare grupp av informanter och deras åsikter. Att endast begränsa urvalet till 

ungdomar skulle ge en för snäv inblick i vad människor faktiskt tycker kring 

undersökningens ämne. Urvalet begränsades till människor som befinner sig i Gävle då 

                                                
20 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004 
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detta medförde att intervjuerna kunde utföras på plats, vilket underlättade i 

undersökningens gång.  

 

4.5	  Material	  och	  avgränsningar	  
 
Materialet som användes i denna uppsats bestod av ett intervjuformulär som utformades 

inför intervjuerna med de valda personerna, och svarsresultaten utifrån dessa intervjuer. 

Anledningen till valet av att endast använda intervjufrågor och inte exempelvis enkäter 

var för att svaren utifrån intervjuer i realtid blir mer tillförlitliga än om man skulle lägga 

ut en enkät över internet som vem som helst kan svara på. Syftet med uppsatsen är att ta 

reda på människors åsikter, vilket gör att intervjuer är bättre lämpade än enkäter.  

 
5. Serietittande på nya plattformar: resultat  
 

Resultatkapitlet är indelat i tre huvudavsnitt; ett för varje del från frågeformuläret. I 

varje avsnitt redovisas resultaten utifrån svaren från intervjuerna och svaren jämförs 

sedan med varandra för att hitta likheter och skillnader i åsikter och tankar som senare 

används för att besvara frågeställningarna i diskussionskapitlet.  

5.1	  Vanor	  kring	  tv-‐serietittande	  

Denna del innehåller resultaten från de första frågorna i frågeformuläret som behandlar 

vanor och mediekonsumtion. Samtliga informanter som intervjuades konsumerar någon 

form av media, om än olika. Bland annat tv, internet och tidningar. Dock förekom inte 

radio hos någon av dem. De gemensamma teknikerna som de flesta av informanterna 

använde sig av är dator och mobiltelefonen. Surfplattor och tv-spelskonsoler var även 

förekommande. Många av dem svarade att de använde sig av internet för att bland annat 

använda streamingtjänster, läsa bloggar eller använda sociala medier. När det kommer 

till tv-serier och hur ofta informanterna tittar på serier är svaren förhållandevis lika 

varandra. Fyra av sju informanter tittar på serier dagligen, medan de övriga tre kollar 

från någon gång i veckan till fem dagar i veckan. Konsumtionen av tv-serier är alltså 

väldigt hög bland informanterna.  

En observation av dessa svarsresultat från denna fråga är att de informanter som tittar på 

serier dagligen följer minst sex serier samtidigt och som mest följer en informant 14 

serier samtidigt. Antalet serier bland dem som ser på serier några gånger i veckan 
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varierar. Många av informanterna som uppgav hur många serier de följer var även 

osäkra på antalet och påpekade att det förmodligen var många fler.  

På frågan om hur informanterna konsumerar serier var det endast tre stycken som 

använde sig av bland annat internet, och då alltså via sidor såsom YouTube eller 

Sidereel. Övriga informanter använde sig av streamingtjänster, nerladdning och on-

demand-tv.  

En streamingtjänst som sex av sju informanter använder sig av är Netflix, och den 

övriga informanten hade tidigare använt sig av streamingtjänster och även där var det 

Netflix som användes.  

Några gemensamma åsikter som delades av många av informanterna är att Netflix är en 

tjänst som är effektiv och bra då det är enkelt att hitta gamla och relativt nya serier, att 

de kan titta på serier exakt när de vill och det är enkelt att hitta tillbaka där man slutade i 

ett avsnitt då avsnittet inte börjar om när man stänger ner tjänsten. De rådande positiva 

egenskaperna hos tjänsten är alltså effektivitet och bekvämlighet. Dock är inte allt bra 

med denna tjänst. Många av informanterna känner att utbudet hos Netflix är begränsat 

och inte alltid det bästa. De absolut nyaste serierna finns inte att tillgå, och på grund av 

det har ett par av informanterna kompletterat med andra tjänster för att ha tillgång till 

allt som de vill ha.  

Tv-serietittandet utförs främst på kvällar av samtliga informanter, men några av dem 

tittar även på morgnar och under dagen. 

5.2	  Vanor	  kring	  binge-‐watching	  

Fenomenet binge-watching är något som blivit allt mer vanligt idag, och det är något 

som tjänsten Netflix tar vara på. Sex av sju informanter har binge-watchat någon gång i 

sitt liv, och den övriga informanten var inte införstådd med vad begreppet betyder, detta 

betyder dock inte att personen inte binge-watchar. Bland dem som har bingeat säger 

samtliga att de bingear för att de har svårt att sluta titta när de väl har börjat. En 

informant beskriver fenomenet som att läsa en bok; att inte binge-watcha serier är 

ungefär som att bara läsa ett kapitel i en bok, och oftast så går inte det. Några av 

informanterna bingear bara när de behöver komma ikapp en serie som de missat avsnitt 

i eller om de ser på en gammal serie som de redan sett. När det kommer till nya serier 

som släpps tittar alla informanter på serierna på det ”gamla” sättet; ett avsnitt per vecka 

när de släpps.  
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I och med att binge-watching har blivit otroligt populärt och vanligt idag fick 

informanterna svara på frågan om denna typ av serietittande är bra ett dålig för den 

sociala kontakten med människor, och svaren däribland är mixade. Ungefär hälften av 

informanterna är av åsikten att det är bra för den sociala interaktionen med människor 

då man träffar folk med likasinnade intressen. Det är även bra då det skapar intressanta 

samtalsämnen som man kan diskutera med människor och på så sätt skapar sociala 

band. Den här åsikten går det även att vända på och se det från motsatt håll. Om 

människor binge-watchar en serie och tittar klart på den mycket snabbare än 

människorna runt omkring så försvinner samtalsämnen då man inte kan diskutera det 

man nyss sett på grund av spoilers. Att avslöja det som händer för människor som inte 

än har hunnit sett det är inte heller någon bra konversationsstartare.  

En annan negativ sida med denna typ av serietittande är att vissa människor som redan 

är ganska osociala och har svårt att ta kontakt med människor och hellre stänger sig inne 

istället för att vara ute bland folk. Det blir ett sätt att undvika sociala situationer.  

I grund och botten har informanterna samma vanor och åsikter kring detta fenomen; om 

det är bra respektive dåligt för den sociala kontakten. En av informanterna uttrycker 

även att det kan vara en grogrund för framtida relationer och band mellan människor om 

det konsumeras hälsosamt och medvetet av användarna.  

5.3	  Behov	  som	  styrande	  faktor	  

Undersökningen har nu behandlat mediekonsumtion samt fenomenet binge-watching 

utifrån informanternas svar. Sista delen som nu redovisas behandlar vanor/mönster och 

behov hos informanterna.  

Första frågan som de fick svara på var hur de finner tv-serierna de följer. Bland 

informanterna fanns det två svar som var återkommande; vänner och marknadsföring. 

Ett par av informanterna finner endast sina serier via internet på olika sidor och inte via 

vänner. Rekommendationer från streamingtjänsterna förekom också.  

Nästa fråga behandlade informanternas vanor och mönster och om dessa har ändrats 

sedan lanseringen av streamingtjänsterna. Fem av sju informanter sade att deras vanor 

och mönster kring tv-serietittande och konsumering inte har ändrats alls. De tittar på 

serierna på deras egna villkor, som de alltid har gjort. Var det inte via tv så var det via 

nerladdning. Två av informanterna sade att deras vanor har ändrats och anledningarna 

där skiljer sig. Den ena berättar att tv:n inte har varit inkopplad hemma hos denne och 
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det har gjort att informanten använt sig av datorn mer, vilket har lett till en förändring 

då tv var en del av informantens liv innan. Nu används endast datorn till serie-tittande.  

Informant nummer två sade att ända sen streamingtjänsterna kom och erbjöd avsnitt 

direkt efter att de kom ut så har nerladdning helt försvunnit hos informanten. Tjänsterna 

var mer bekväma.  

Svarsresultaten visade att två av informanterna ser på mer serier nu trots att de anser att 

deras vanor inte har ändrats sedan streamingtjänsternas lansering. De övriga 

informanterna ansåg inte att deras konsumtion har ökat sedan streamingtjänsterna. Det 

var ungefär likvärdigt.  

 

De två sista frågorna i frågeformuläret behandlar behoven hos informanterna. Det var 

sex av sju informanter som svarade på dessa frågor.  

På första frågan får informanterna svara på om de anser att de väljer sina serier utifrån 

olika behov som de kan känna, till exempel om behovet av spänning kompletteras med 

en skräckserie osv.  

Fem av sex informanter anser att de väljer sina serier utifrån ett behov de kan känna, 

men vissa tror att det sker omedvetet. En av informanterna anser att det är precis det här 

som är bekvämligheten med streamingtjänster; det man vill se får man se. Annat är det 

med tv:n då den endast erbjuder; det som går får du se. Informanten som inte ansåg att 

det är behoven som styr serievalen säger såhär i intervjun;  

 

Väljer serier efter vad som verkar vara intressant. Håller mig oftast inom specifika 

genrer, så något behov mer än underhållning mättar det inte. Varierar sällan mellan 

olika typer för att mätta behov, utan kollar på serier där handlingen engagerar.21 

 

Sista frågan som informanterna fick svara på lyder; ”Tror du att människor medvetet 

eller undermedvetet väljer serier för att mätta olika behov? Om ja/nej, varför?”.22 

Där var informanterna rätt så eniga. Alla anser att människor, i någon mån, väljer sina 

serier utifrån behov, oavsett om de är medvetna eller omedvetna. Dock finns inte något 

annat alternativ. En av informanterna ansåg att människor väljer sina serier utifrån de 

behov de söker i vardagen men inte får; exempelvis glädje, spänning eller romantik. 

Vissa människor kanske till och med behöver en verklighetsflykt och då väljs 

                                                
21 Se bilaga: Intervju med informant OS. 
22 Se bilaga: Frågeformulär. 
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fantasyserier. Att det kan finnas ett uttryck av ett behov, men att det sker en 

undermedveten uttunning av alternativen.   

En annan informant säger att människor i någon mån väljer efter behov, men att de är så 

pass medvetna idag om vad de vill se eftersom de hela tiden har den här möjligheten att 

välja från ett väldigt stort utbud, så tillslut så är nog människor väldigt medvetna om 

vad de väljer och varför. Denna åsikt delas även av en annan informant som menar att 

det ibland kanske bara är en preferens individer har som inte påverkas av yttre 

omständigheter. Däremot händer det nog ganska ofta att valet av serier eller filmer bara 

händer utan någon djupare reflektion. De kanske helt enkelt väljer att se det som är 

intressant och det behöver inte ligga något mer undermedvetet i det än så.  

Intervjuformuläret avslutades med en punkt som behandlar eventuella svar som 

informanten känner att de vill lägga till, men ingen valde att lägga till något mer på den 

frågan.  

 
6. Slutdiskussion 
 
I intervjuerna med informanterna kommer det fram att streamingtjänster är ett populärt 

sätt att se på tv-serier och film. Alla informanter har använt sig av streamingtjänster och 

6 av 7 gör det även nu. Konsumtionen av serier har skjutit i höjden och många 

människor säger att serietittande är en hobby och ett fritidsintresse. Förändringen i tv-

serietittandet har gått väldigt fort och nu utövas binge-watching flitigt runt om i hela 

världen. Netflix’s CCO Ted Sarandos har gått ut och sagt att binge-watching är det nya 

”normala” sättet att titta på tv-serier på.23 Uttalandet kom i samband med att en 

undersökning som Harris Interactive utförde åt Netflix publicerades där de undersökte 

användarnas vanor kring serietittande. I undersökningen kan man se att 61 % av de som 

streamar från Netflix bingear regelbundet. Netflix distribuerar sina serier utefter denna 

typ av serietittande; de släpper säsonger av serier klumpvis så användarna har flera 

avsnitt att mata av under några få sittningar, eller som de uttrycker det, i sin egen takt. I 

undersökningen framkom det även att användarna tycker att serierna blir bättre när man 

kan titta på flera avsnitt i rad istället för ett per vecka. Man kan ju onekligen påstå att 

denna typ av serietittande har blivit populärt, men har samhället kommit till den punkt 

där detta sätt att se på serier är det nya normala? Är tablån ett utdöende redskap? Om 

man utgår från svaren från informanterna så tyder det onekligen på det. Nog för att de 

inte binge-watchar varenda serie de ser utan tittar på avsnitten efter att de släpps, så 
                                                
23 http://www.deadline.com/2013/12/netflix-binge-watching-tv-streaming-study/, Hämtad 19/5-2014 
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väntar de inte heller på att serierna ska komma till Sverige. Nerladdning är det rådande 

redskapet för att få tag på nya serieavsnitt. En tänkbar anledning till detta är att tv-tablån 

inte längre är lika bekväm och effektiv som streamingtjänster och nerladdning. 

Serietittarna vill ha avsnitten snabbt för att inte hamna efter eller utsätta sig själva för 

eventuella spoilers som kan förekomma på olika sociala medier. I vissa 

streamingtjänster behöver man inte ens göra ett aktivt val att titta vidare, utan tjänsten är 

designad att starta nästkommande avsnitt så fort det andra har slutat. Man måste mer 

göra ett aktivt val att sluta titta på serien, vilket uppenbarligen är svårare än valet att 

faktiskt titta, där av fenomenet binge-watching. Om människor hade behövt göra aktiva 

val vid varje avsnitt, hade de då binge-watchat på samma sätt i samma utsträckning? 

Förmodligen inte. Man kan också fråga sig om binge-watching kommer att vara lika 

populärt i framtiden som det är nu? Om man ser till förändringen av samhället och 

medierna i samklang så kan man nog påstå att detta är en fas som kommer att övergå i 

ett nytt sätt att se på serier. Valmöjligheten kommer att finnas, men det kommer nog 

inte vara lika många som väljer just det specifika sättet, behovet kommer inte att vara 

lika stort. Det man bör fråga sig är vad fenomenet binge-watching gör för tv:n. Nya 

serier som släpps ses av tittare runt om i världen ett dygn efter att de sänts, vilket i sin 

tur gör att när serien sänds på svensk tv inte kommer att vara lika populär och attraktiv 

för människor. För att citera en av informanterna; ”Tv som medium är inte intressant 

längre”.24  

I och med att människors sätt att konsumera serier på förändras, förändras även 

produktionen av serier. På grund av att binge-watching har blivit så populärt har 

serieskaparna utvecklat ett nytt sätt att berätta en historia på genom serierna. Ett 

exempel på detta är Netflix-serien House of Cards. Serien består inte av 

osammanhängande avsnitt som inte är beroende av varandra, utan serien är mer som en 

följetong, den är baserad ur ett story arc-perspektiv. Man måste ha sett från avsnitt ett 

för att förstå storyn fullt ut då detaljerna är av största vikt för serien. Denna serie är ett 

typexempel på serier som gör sig bäst att bli binge-watchade. Att se avsnitt vecka per 

vecka i denna serie skulle förmodligen bli svårt då många detaljer kan glömmas bort på 

grund av det långa tidsspannet.  

 

Samhället och medierna förändras konstant och så gör även människor i samhället och 

deras behov och krav på medierna. Denna undersökning är främst till för att öppna upp 

                                                
24 Se bilaga: Intervju med informant OS 
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frågor och tankar inom ett fält som är relativt nytt och outforskat.  Utifrån svaren som 

behandlats från intervjuerna och reflektioner som gjorts i samband med dessa kan nu 

frågeställningarna besvaras.  

 

1. Har människors serietittande ökat i och med de nya streamingtjänsternas intåg? 

Detta är omöjligt att svara på om man ska se till hela befolkningen i och med att endast 

sju personer för denna undersökning intervjuades. Utifrån svaren kan man dock 

konstatera att det är helt individuellt om serietittandet ökar i och med streamingtjänster. 

Fyra av sju informanter ansåg att deras serietittande inte ökat på grund av tjänsterna, 

medan två av sju var helt säkra på att tittandet hade ökat och en informants tittande hade 

ökat, men att det är marginellt. Alternativen till seriekonsumtion har ökat, men det 

innebär inte att människor ser på mer serier för det. Oftast har de andra fritidsintressen, 

familj och jobb som prioriteras.  

 

2. Har människors vanor/mönster kring serietittande förändrats? 

Svaren på dessa frågor kan endast besvaras utifrån svaren som informanterna bidragit 

med och kan inte appliceras på en hel befolkning. Hos informanterna är även dessa svar 

blandade. Många säger att deras vanor och mönster inte har ändrats då de tittar i 

genomsnitt lika mycket som de gjorde innan, men att de söker upp sina serier och tittar 

på dem på andra sätt än tidigare. I grund och botten kan man säga att deras mönster 

kring deras serietittande har förändrats då de inte får tag på serierna på samma sätt, men 

att deras konsumtion av serier inte har förändrats. En informant säger att dennes vanor 

och mönster definitivt har förändrats då denne inte laddar ned sina serier 

överhuvudtaget längre utan bara tittar via streamingtjänsterna. Något konkret svar går 

inte att fastställa på frågan då det handlar om människors vanor och levnadsmönster. 

 

3. Hur väljer människor att se på sina serier och varför? 

På den här punkten var informanterna eniga. De ser på sina serier genom 

streamingtjänster och nerladdning. De främsta anledningarna till detta är behovet av 

bekvämlighet och effektivitet. Många ansåg att streamingtjänsterna är den ultimata 

plattformen för serietittande då det är bekvämt att ha alla sina serier på samma eller ett 

par tjänster, de har möjligheten att se på serien precis när de vill utan att vara styrd av 

tv-tablån, det finns ingen reklam som stör hos några av tjänsterna och de slipper ladda 

hem, vilket ett par av informanterna anser är ett stort plus. Det går att konstatera utifrån 
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dessa svar att människor på någon nivå är styrda av sina behov, vilket just uses and 

gratifications-teorin utgår från, och i detta fall handlar det om bekvämlighet och 

effektivitet. Idag har bekvämlighet blivit ett av människans alla behov då man alltid 

söker efter nya sätt att förenkla vardagen med. Kan man göra saker på ett mer effektivt 

och bekvämt sätt väljer man oftast det sättet framför de andra alternativen. Detta leder 

tillbaka till frågan som togs upp i avsnittet för uses and gratifications-teorin: ”Varför 

använder människor medierna och vad använder de dem för?”. Utifrån svaren från 

informanterna och tanken att vi applicerar frågan till ämnet i denna uppsats kan man 

konstatera att de använder medierna för att det är bekvämt och effektivt, och de 

använder dem för att uppfylla något slags behov, medvetet eller undermedvetet.  

 

7. Fortsatt forskning 

 
Som det tidigare konstaterats är denna uppsats huvudsakligen till för att öppna upp för 

frågor och tankar kring en utveckling och förändring av ett samhällsfenomen som inte 

berörts så mycket hittills i tidigare uppsatser och publikationer. Att genomföra en större 

undersökning med många fler informanter och att använda sig av både kvalitativa och 

kvantitativa studier i form av intervjuer, som tillämpats i denna undersökning, och 

enkäter för att nå en bredare grupp människor för att ta reda på mer fakta och åsikter 

kring vanor och mönster hos människor och dagens serietittande skulle vara väldigt 

nyttigt, inte minst för förståelsen för denna utveckling utan även för den framtida 

utvecklingen inom detta område. Något som är positivt för forskningen inom detta 

område är att streamingtjänster själva är medvetna om hur användarna använder sig av 

deras tjänster och att de själva genomför studier och undersökningar för att ta reda på 

hur allt ligger till hos användarna. Det bidrar till ökad information och förståelse för 

mediet i sig. Detta är något som de bör fortsätta med och alla streamingtjänster borde 

anamma detta. Att skapa debatt kring denna utveckling och att involvera alla parter; 

företag, användare och forskare, bidrar nog till en ökad förståelse och kanske rent av 

öppnar ögonen hos vissa människor om vart denna utveckling och förändring för oss. 

Människor lever i denna förändring här och nu, och idag går förändringar väldigt fort. 

Helt plötsligt kan man finna sig själv i ett samhälle där man inte riktigt vet hur man ska 

ta sig ur den rådande konsumtionshetsen som hela tiden verkar öka. Därför är denna 

uppsats av stor vikt för detta ämne och en fortsatt forskning inom ämnet är oerhört 

viktigt och nödvändigt.  
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9. Bilagor  

9.1 Frågeformulär	  
 
Namn och ålder 
 
Utbildning/yrke 
 
Fritidsaktiviteter? 
 
Hur ser dina medievanor ut? (Hur konsumerar du medier?) 
 
Tittar du på serier? (Hur ofta?) 
 
Vilka serier följer du för tillfället? 
 
Hur tittar du på Tv-serier? Tv, internet, streamingtjänster? 
 
Använder du streamingtjänster eller dylikt? 
 
Varför använder du dessa tjänster jämfört med andra? 
 
Vad är bra respektive dåligt med dem? 
 
Vilken tid på dygnet använder du dig av dessa tjänster? 
 
Har du någonsin kört en så kallad binge-watching? Varför? 
 
Bingear du ofta när du tittar på serier? Varför/varför inte? 
 
Tror du att denna typ av serietittande är bra/dålig för social kontakt med människor? 
 
 Skapar dessa tjänster samtalsämnen? På vilket sätt? 
 
Hur finner du dina tv-serier som du väljer att se på? (Vänner, marknadsföring osv.) 
 
Har dina vanor och mönster ändrats sen lanseringen av dessa streamingtjänster? (Om ja, på vilket sätt?) 
 
Känner du att du tittar mer på serier nu än vad du gjorde innan tjänsterna? 
 
Väljer du dina serier efter olika behov? Exempelvis skräckserier för att mätta behovet av spänning, eller 
en dokumentärserie för att mätta behovet av information? 



 

 
 

25 

 
Tror du att människor medvetet eller undermedvetet väljer serier för att mätta olika behov? Om ja/nej, 
varför? 
 
Övriga tankar 
 

9.2 Transkribering av intervjuer med informanter 
 

1. Transkribering av intervju med informant CB. 
Intervju utfördes via email i överenskommelse med båda parter; 2014-05-09, Gävle 
 
Informant = CB 
Intervjuare = TW 
 
 
TW: Ålder? 
 
CB: 23 år. 
 
TW: Utbildning/yrke? 
 
CB: Läser på juristprogrammets sjätte termin. 

TW: Fritidsaktiviteter? 
 
CB: Träning, mysa med flickvännen framför tv-serier. 

TW: Hur ser dina medievanor ut? (Hur konsumerar du medier?) 
 
CB: Jag använder olika medier dagligen. Ser en hel del på Youtube och tv-serier främst på Netflix. 

TW: Tittar du på serier? (Hur ofta?) 
 
CB: Ja. Dagligen eller i vart fall flera dagar i veckan. 

TW: Vilka serier följer du för tillfället? 
 
CB: Orange is the new black, Greys anatomy, Bones, Supernatural, Shameless, The mentalist. 

TW: Hur tittar du på Tv-serier? Tv, internet, streamingtjänster? 
 
CB: Laddar ner en del, annars använder jag Netflix i stor utsträckning samt köper någon box då och då. 

 
TW: Använder du streamingtjänster eller dylikt?  
(Varför använder du dessa tjänster jämfört med andra?) 
 
CB: Ja, Netflix. Tycker att Netflix har ett brett utbud. Använder dessutom det amerikanska utbudet ibland 
när de svenska inte räcker till. 

TW: Vad är bra respektive dåligt med dem? 
 
CB: Det mesta är bra, gillar att man lätt kan hitta tillbaka dit man slutade även om det är mitt i ett avsnitt. 
Kan dock inte komma på något dåligt. 

 
TW: Vilken tid på dygnet använder du dig av dessa tjänster? 
 



 

 
 

26 

CB: Oftast på kvällar och eftermiddagar men även morgnar ibland. 

TW: Har du någonsin kört en så kallad binge-watching? Varför? 
 
CB: Efter viss Googling inser jag att det är vanligt förekommande, främst för att det är väldigt enkelt att 
fastna och se några avsnitt på rad, helst när man ser på nätet eftersom du slipper reklam och typ 3 avsnitt 
motsvarar en film.  

TW: Bingear du ofta när du tittar på serier? Varför/varför inte? 
 
CB: Ja. Se ovanstående svar. 

TW: Tror du att denna typ av serietittande är bra/dålig för social kontakt med människor? 
 
CB: Svårt att säga, det är lätt att fastna och om man redan har svårt att vara social kan det vara ett enkelt 
sätt att undvika sociala sammanhang. 

TW: Skapar dessa tjänster samtalsämnen? På vilket sätt? 
 
CB: Ja, många följer ju samma serier och det är rätt vanligt i min umgängeskrets att man både diskuterar 
mer avancerade serier och kör referenser till så kallade sitcoms, typ How I met your mother. 

TW: Hur finner du dina tv-serier som du väljer att se på? (Vänner, marknadsföring osv.) 
 
CB: Mycket är tips från vänner eller om man ser att många följer något på Facebook.  

TW: Har dina vanor och mönster ändrats sen lanseringen av dessa streamingtjänster? (Om ja, på vilket 
sätt?) 
 
CB: Nej, innan laddade jag hem och såg hela serier, men nu ser jag dem på Netflix. Det kan dock bidra 
till att jag drar mig för att ladda hem mina gamla serier som jag följde innan. 

TW: Känner du att du tittar mer på serier nu än vad du gjorde innan tjänsterna? 
 
CB: Nej, det är likvärdigt. 
 
TW: Väljer du dina serier efter olika behov? Exempelvis skräckserier för att mätta behovet av spänning, 
eller en dokumentärserie för att mätta behovet av information? 
 
CB: - 

TW: Tror du att människor medvetet eller undermedvetet väljer serier för att mätta olika behov? Om 
ja/nej, varför? 
 
CB: - 

TW: Tack för din medverkan! 
 
 

2. Transkribering av intervju med informant ES. 
Intervju utfördes via email i överenskommelse med båda parter; 2014-05-07, Gävle 
 
Informant = ES 
Intervjuare = TW 
 
TW: Ålder? 
 
ES: 25 år. 
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TW: Utbildning/yrke? 
 
ES: Studerar första året på Informatörslinjen på Högskolan i Gävle. 

TW: Fritidsaktiviteter? 
 
ES: Träning, hundträning, snowboardåkning. 

TW: Hur ser dina medievanor ut? (Hur konsumerar du medier?) 
 
ES: Jag konsumerar medier i stort sett dagligen, Facebook, Twitter, Instagram osv, främst via 
mobiltelefon men även via dator. 

TW: Tittar du på serier? (Hur ofta?) 
 
ES: Ja, minst 5 dagar i veckan. 

TW: Vilka serier följer du för tillfället? 
 
ES: Supernatural, Cougar Town, Nashville, The 100, Orphan Black, Game of Thrones, Suburgatory, 
Silicon Valley, Once upon a time, New Girl, Marvels Agents of SHIELD, Hart of Dixie, Continuum, The 
Big Bang Theory. 

TW: Hur tittar du på Tv-serier? Tv, internet, streamingtjänster? 
 
ES: Streamar från internet, ser serierna via Apple TV på tv:n. 

TW: Använder du streamingtjänster eller dylikt? 
(Varför använder du dessa tjänster jämfört med andra?) 
 
ES: Ja, jag använder Hulu Plus, HBO Nordic och Netflix. Jag använder Hulu Plus för att de har de mesta 
och serierna släpps direkt efter att de sänts på amerikansk TV. HBO nordic eftersom att de har Game of 
Thrones och Netflix för att kolla flera säsonger av serier jag inte sett förr samt för att se serier som de 
producerat själva. 

TW: Vad är bra respektive dåligt med dem? 

ES: Hulu Plus har reklam vilket är en väldigt stor nackdel. Fördelen är att jag kan se serierna på en gång, 
slipper ladda hem samt får bra kvalité på ljud och bild. HBO Nordic har jag endast för att kunna se Game 
of Thrones, fördelen är att man får komma åt deras övriga utbud, nackdelen är att utbudet endast är 
begränsat till deras produktioner vilket gör tjänsten förhållandevis dyr. Netflix fördel är att det finns 
massor av ”gamla” säsonger av pågående serier samt avslutade serier. En annan stor fördel är att deras 
egen producerade serier är väldigt bra. En nackdel är att utbudet kan kännas ganska dåligt i vissa lägen 
samt att det kan ta väldigt lång tid innan en säsong kommer upp efter att den är avslutad på tv. 

TW: Vilken tid på dygnet använder du dig av dessa tjänster? 
 
ES: Mestadels kvällstid, men även på dagtid vissa dagar. 

TW: Har du någonsin kört en så kallad binge-watching? Varför? 
 
ES: Absolut! För att jag inte kunnat ”sluta” titta när jag har tillgång till en hel säsong av en spännande 
serie. 

TW: Bingear du ofta när du tittar på serier? Varför/varför inte? 
 
ES: Oftast inte på grund av att jag oftast inte börjar följa en serie när en hel säsong redan har gått. Då 
kollar jag avsnitten varje vecka istället för att vänta tills säsongsavslutningen. Börjar jag däremot följa en 
serie som har en säsong eller flera bakom brukar jag bingea. 

TW: Tror du att denna typ av serietittande är bra/dålig för social kontakt med människor? 
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ES: Just själva stunden man tittar på serien/serierna är inte så social men det kan leda till sociala 
interaktioner efteråt i form av diskussioner om serierna osv. 

TW: Skapar dessa tjänster samtalsämnen? På vilket sätt? 
 
ES: Ja absolut, man diskuterar vilka serier man sett, men även vilka tjänster man använder sig av och 
varför. 

TW: Hur finner du dina tv-serier som du väljer att se på? (Vänner, marknadsföring osv.) 
 
ES: Vänner, marknadsföring och sociala medier. 

 
 
TW: Har dina vanor och mönster ändrats sen lanseringen av dessa streamingtjänster? (Om ja, på vilket 
sätt?) 
 
ES: Ja det har dem, har nästan helt slutat att ladda hem serier när möjligheten kom att få avsnitten direkt 
efter att de sänts! 

TW: Känner du att du tittar mer på serier nu än vad du gjorde innan tjänsterna? 
 
ES: Nej. 
 
TW: Väljer du dina serier efter olika behov? Exempelvis skräckserier för att mätta behovet av spänning, 
eller en dokumentärserie för att mätta behovet av information? 
 
ES: Både ja och nej. Vilka/vilket avsnitt av serier jag väljer att se för dagen kan bero på vilket humör jag 
är på. Känner jag för något lättsamt blir det en sitcom och inte ett drama. Jag tror att man mestadels väljer 
serier som underhåller en. Jag tittar inte på skräckserier för att jag tycker inte om att bli skrämd men jag 
tror ändå att jag har ett visst behov av spänning i min vardag. 

TW: Tror du att människor medvetet eller undermedvetet väljer serier för att mätta olika behov? Om 
ja/nej, varför? 
 
ES: Inte medvetet nej, jag tror man väljer de serier man tycker är intressanta/ underhållande. För de flesta 
ligger det nog inte mer medvetet än så i det. Men att se på tv-serier är ju delvis att leva sig in i en annan 
värld så det är mycket möjligt att det är olika behov som tillfredsställs av serierna. 

TW: Tack för din medverkan! 
 
 

3. Transkribering av intervju med informant EW. 
Intervju utfördes på plats i överenskommelse med båda parter; 2014-05-07, Gävle 
 
Informant = EW 
Intervjuare = TW 
 
TW: Ålder? 
 
EW: 19 år. 
 
TW: Utbildning/yrke? 
 
EW: Jag går på gymnasiet, inriktning hantverk textil.  

TW: Fritidsaktiviteter? 
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EW: Jag tränar och joggar, läser och umgås med kompisar. 

TW: Hur ser dina medievanor ut? (Hur konsumerar du medier?) 
 
EW: Genom datorn mest, och genom mobilen.  

TW: Tittar du på serier? (Hur ofta?) 
 
EW: Ja. Varje dag. 

TW: Vilka serier följer du för tillfället? 
 
EW: Faking it, Game of thrones, Vampire diaries, Pretty little liars, New girl, Two broke girls, Breaking 
bad, Da Vinci’s demons, Awkward, The originals. Det är säkert fler.  

TW: Hur tittar du på Tv-serier? Tv, internet, streamingtjänster? 
 
EW: Internet. 

TW: Använder du streamingtjänster eller dylikt? 
(Varför använder du dessa tjänster jämfört med andra?) 
 
EW: Jag gjorde förut, men inte längre.  

TW: Vad var bra respektive dåligt med dem? 
 
EW: Det som var bra var att man kunde titta på serier precis när man ville. Det är inte som på tv direkt, 
för då är man tvungen att passa tider. Det är inte heller lika mycket reklam. Jag slutade att använda 
Netflix för jag gillade inte utbudet. De hade inte så mycket att erbjuda. Jag tröttnade även, och så kostar 
det.  

 
TW: Vilken tid på dygnet använder du dig av dessa tjänster? 
 
EW: Mellan 16.00 - 20.00 på kvällen. 

TW: Har du någonsin kört en så kallad binge-watching? Varför? 
 
EW: Ja. Oftast bingear jag när jag är sjuk eller har tråkigt. Oftast när jag kör en binge-watching så kollar 
jag om serier som jag redan har sett förut. Det är inte när jag kollar på en ny serie. Sen är det bra som 
tidsfördriv.  

TW: Bingear du ofta när du tittar på serier? Varför/varför inte? 
 
EW: Nej, jag kollar oftast precis när de kommer ut, i alla fall när det handlar om nya serier jag inte har 
sett. 

TW: Tror du att denna typ av serietittande är bra/dålig för social kontakt med människor? 
 
EW: Jag tror att det är dåligt, beroende på situation. Om man tittar själv så träffar man ju inga människor, 
men tittar man med någon då kan det vara mer socialt för då pratar man om serier. Det är som sagt 
mycket beroende på situation.  

TW: Skapar dessa tjänster samtalsämnen? På vilket sätt? 
 
EW: Ja, det gör de väl. Det var det som vi pratade om tidigare att man pratar om det mer om folk tittar på 
det och använder tjänsterna, eller att man berättar för någon om tjänsterna om personen vill börja titta på 
serier. Typ som marknadsföring.  

TW: Hur finner du dina tv-serier som du väljer att se på? (Vänner, marknadsföring osv.) 
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EW: Jag hittar de mest själv. Jag gillar ju en viss typ av serie, och jag vet vad jag ska leta efter. Jag 
använder mig av en sida som heter Sidereel. Det är en tjänst där de lägger upp nyheter om serier. De 
lägger även upp nya serier som kommer, och de lägger ut länkar till sidor som man kan streama ifrån. Det 
är mest därifrån jag hittar mina serier.   

TW: Har dina vanor och mönster ändrats sen lanseringen av dessa streamingtjänster? (Om ja, på vilket 
sätt?) 
 
EW: Nej, alltså jag sitter ju mer vid datorn och tittar på serier. Så det är väl mest att jag har blivit mer 
stillasittande än tidigare. 

TW: Känner du att du tittar mer på serier nu än vad du gjorde innan tjänsterna? 
 
EW: Ja, jag tittar absolut mer.  
 
TW: Väljer du dina serier efter olika behov? Exempelvis skräckserier för att mätta behovet av spänning, 
eller en dokumentärserie för att mätta behovet av information? 
 
EW: Kanske. Det är inget jag har tänkt på, men så kan det vara för ibland kan jag känna att jag vill titta på 
en viss serie, om det till exempel har kommit ut många nya serier, och så ska jag välja mellan dessa, då 
väljer jag nog den jag tycker verkar mest intressant för stunden. Det kan också vara att jag känner att jag 
vill titta på en rolig serie för att bli glad för stunden liksom. Så kan det nog absolut vara. 

TW: Tror du att människor medvetet eller undermedvetet väljer serier för att mätta olika behov? Om 
ja/nej, varför? 
 
EW: Ja, det tror jag väl. Kanske för att de inte får tillräckligt med spänning/glädje eller så i vardagen. Att 
de behöver en verklighetsflykt liksom. Det är nog samma sak med människor som läser böcker. Vissa 
läser deckare för de gillar spänningen, och vissa läser fantasy för att ta till en form av verklighetsflykt då 
fantasy är så långt ifrån verkligheten som möjligt.  

TW: Känner du att du skulle kunna skaffa någon streamingtjänst igen? 

EW: Nej, jag nöjer mig med internet då jag streamar genom internet. Det fungerar bra för mig. Jag 
använder mig av streamingtjänster fast sådana som inte kostar.  

TW: Tack för din medverkan! 
 
 
 
 

4. Transkribering av intervju med informant MH. 
Intervju utfördes via email i överenskommelse med båda parter; 2014-05-08, Gävle 
 
Informant = MH 
Intervjuare = TW 
 
TW: Ålder? 
 
MH: 22 år. 
 
TW: Utbildning/yrke? 
 
MH: Informatörsprogrammet, student. 

TW: Fritidsaktiviteter? 
 
MH: Umgås med vänner, spela spel, fiska, vandra, kolla film. 
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TW: Hur ser dina medievanor ut? (Hur konsumerar du medier?) 
 
MH: Läser lokaltidningen GD på nätet några gånger i veckan och kvällstidningen Aftonbladet. Läser 
bloggar ibland, kollar på TV 1-2 gånger i veckan, använder mig av internet cirka 4-5 timmar om dagen. 

TW: Tittar du på serier? (Hur ofta?) 
 
MH: Ja, någon gång i veckan, ibland flera gånger per dag beroende på hur mycket jag har att göra. Mest 
kollar jag om jag är sjuk. 

TW: Vilka serier följer du för tillfället? 
 
MH: Game of thrones, Breaking bad, Gossip girl och Biggest loser. Har precis sett klart How I met your 
mother. 

TW: Hur tittar du på Tv-serier? Tv, internet, streamingtjänster? 
 
MH: TV4-play, tv eller Netflix. Game of thrones laddar jag ner eller kollar via andra gratis 
streamingtjänster. 

TW: Använder du streamingtjänster eller dylikt? 
(Varför använder du dessa tjänster jämfört med andra?) 
 
MH: Ja. Det är smidigt och går snabbt. Netflix laggar aldrig och har ett relativt stort utbud. Jag är för lat 
för att ladda ner, det tar sådan tid. 

TW: Vad är bra respektive dåligt med dem? 
 
MH: Bra att dem är lättillgängliga och oftast snabba men de kan även lagga en hel del och behöva ladda 
upp mitt i avsnittet. Med Netflix behöver man inte ens byta avsnitt manuellt utan nästa rullar automatiskt 
på. Därför är det den ultimata seriestreamingtjänsten. 

TW: Vilken tid på dygnet använder du dig av dessa tjänster? 
 
MH: Oftast kvällen om jag har jobbat eller haft skola. Men om jag bara legat hemma så kollar jag nog 
under hela dagen, mest på eftermiddagen. 

TW: Har du någonsin kört en så kallad binge-watching? Varför? 
 
MH: Nej, vet inte vad det är. 

TW: Bingear du ofta när du tittar på serier? Varför/varför inte? 
 
MH: - 

TW: Tror du att denna typ av serietittande är bra/dålig för social kontakt med människor? 
 
MH: Om du inte menar binge-watching som jag inte vet vad det är utan endast att kolla mycket på serier 
som till exempel när jag kollar via Netflix så tror jag definitivt inte att det är bra för det sociala. Det är lätt 
att man fastnar för en serie och ligger hellre bara hemma och kollar än går ut och umgås. Men samtidigt 
om det inte fanns serier så skulle jag byta ut det mot någonting annat som att ligga och sträckläsa en hel 
dag istället. 

TW: Skapar dessa tjänster samtalsämnen? På vilket sätt? 
 
MH: Vet ej. 

TW: Hur finner du dina tv-serier som du väljer att se på? (Vänner, marknadsföring osv.) 
 
MH: Oftast via vänner som tipsar. 
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TW: Har dina vanor och mönster ändrats sen lanseringen av dessa streamingtjänster? (Om ja, på vilket 
sätt?) 
 
MH: Nej, jag kollar nog i snitt lika mycket som annars bara att det tog längre tid att söka upp en film eller 
serie då. 

TW: Känner du att du tittar mer på serier nu än vad du gjorde innan tjänsterna? 
 
MH: Nej, det är ungefär samma. 
 
TW: Väljer du dina serier efter olika behov? Exempelvis skräckserier för att mätta behovet av spänning, 
eller en dokumentärserie för att mätta behovet av information? 
 
MH: Ja, det kan man nog påstå att jag gör. Man är alltid på olika humör för olika serier. Vill jag ha något 
lättsmält och enkelt så kollar jag Gossip girl men vill jag ha lite mer spänning så blir det Breaking bad, 
och dokumentärserier kollar jag på Youtube när jag är sugen på att se något lite vettigare som ger mig 
något. 

TW: Tror du att människor medvetet eller undermedvetet väljer serier för att mätta olika behov? Om 
ja/nej, varför? 
 
MH: Förmodligen både och. Men det känns som vi är så medvetna idag om vad vi vill se eftersom vi hela 
tiden har möjligheten att välja från ett stort utbud så det sker nog medvetet oftast. 

TW: Tack för din medverkan! 
 
 

5. Transkribering av intervju med informant OS. 
Intervju utfördes via email i överenskommelse med båda parter; 2014-05-06, Gävle 
 
Informant = OS 
Intervjuare = TW 
 
TW: Ålder 
 
OS: 27. 
 
TW: Utbildning/yrke 
 
OS: Högskoleingenjör inom Medieteknik, jobbar som IT-konsult 
 
TW: Fritidsaktiviteter? 
 
OS: Golf, Tv-spel, serier, internet, foto 
 
TW: Hur ser dina medievanor ut? (Hur konsumerar du medier?) 
 
OS: Största del streamingtjänster 
 
TW: Tittar du på serier? (Hur ofta?) 
 
OS: Ja, ca 2 timme varje dag. 
 
TW: Vilka serier följer du för tillfället? 
 
OS: Cougar Town, Suburgatory, Silicon Valley, Game of Thrones, The Big Bang Theory, Grimm, 
Orphan Black, Continiuum. 
 
TW: Hur tittar du på Tv-serier? Tv, internet, streamingtjänster? 
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OS: Främst Apple TV, via streamingtjänster och nedladdning. 
 
TW: Använder du streamingtjänster eller dylikt? 
 
OS: Ja, Netflix, HBO och Hulu Plus. 
 
TW: Varför använder du dessa tjänster jämfört med andra? 
 
OS: Använder dessa för att kunna kolla på serier när jag vill och hur jag vill. Använder dessa då de har 
bäst utbud av serier. 
 
 
TW: Vad är bra respektive dåligt med dem? 
 
OS: HBO: Bra är att dem har bra serier och de kommer upp snabbt efter avsnittet visats (även på svenska 
sidan). Dåliga med dem är att deras app och webbsida är riktigt kass. 
Netflix: Bra för äldre serier och att upptäcka nya serier, dessutom producerar dem i större och större 
utsträckning egna serier. Dåligt är just att det saknas nyare serier från de stora nätverken. 
Hulu Plus: Bra är att dem har i stort sett alla serier, med några undantag, från alla stora amerikanska 
bolag. Dåliga är att det är en premium-tjänst (man betalar för) som innehåller reklam och att den inte är 
lanserad i Sverige vilket gör att man måste ändra lite inställningar i datorn för att komma åt det. 
 
TW: Vilken tid på dygnet använder du dig av dessa tjänster? 
 
OS: Främst kvällar 
 
TW: Har du någonsin kört en så kallad binge-watching? Varför? 
 
OS: Självklart. När man hittar någon gammal serie eller ligger efter så är det ett bra sätt att komma ikapp. 
Sen har jag väldigt lätt för att fastna i serier. 
 
TW: Bingear du ofta när du tittar på serier? Varför/varför inte? 
 
OS: Hittar jag någon gammal, ja om jag har möjlighet till det. 
 
TW: Tror du att denna typ av serietittande är bra/dålig för social kontakt med människor? 
 
OS: Den är bra i den mån man träffar människor med likasinnat intresse. Själva aktiviteten är inte 
speciellt social, men av att ha sett en viss serie kan det vara lättar att komma i kontakt med personer i 
specifika kretsar. 
 
TW: Skapar dessa tjänster samtalsämnen? På vilket sätt? 
 
OS: Ja, då serier är ett bra samtalsämne som många har lätt att ta åt sig. Vågar påstå att det är lättare att 
prata serier med en yngre generationer (sena 80- och tidiga 90-talister) än äldre. 
 
TW: Hur finner du dina tv-serier som du väljer att se på? (Vänner, marknadsföring osv.) 
 
OS: Vänner, artiklar på internet, rekommendationer i tjänsterna. 
 
TW: Har dina vanor och mönster ändrats sen lanseringen av dessa streamingtjänster? (Om ja, på vilket 
sätt?) 
 
OS: Konsumerar serier på mina egna villkor när och hur jag vill. Tv:n som medium är inte intressant 
längre. 
 
TW: Känner du att du tittar mer på serier nu än vad du gjorde innan tjänsterna? 
 
OS: Helt klart. 
 
TW: Väljer du dina serier efter olika behov? Exempelvis skräckserier för att mätta behovet av spänning, 
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eller en dokumentärserie för att mätta behovet av information? 
 
OS: Väljer serier efter vad som verkar vara intressant. Håller mig oftast inom specifika genrers, så något 
behov mer än underhållning mättar det inte. Varierar sällan mellan olika typer för att mätta behov, utan 
kollar på serier där handlingen engagerar. 
 
TW: Tror du att människor medvetet eller undermedvetet väljer serier för att mätta olika behov? Om 
ja/nej, varför? 
 
OS: Jag tror det är beroende från person till person vad man vill få ut av det. 
 
TW: Tack för din medverkan! 
 
 

6. Transkribering av intervju med informant ST. 
Intervju utfördes via email i överenskommelse med båda parter; 2014-05-07, Gävle 
 
Informant = ST 
Intervjuare = TW 
 
TW: Ålder 
 
ST: 21 år. 
 
TW: Utbildning/yrke 
 
ST: Utbildad murare/plattsättare, yrke: butikssäljare. 
 
TW: Fritidsaktiviteter? 
 
ST: Kolla på Tv, fiske, spela spel. 
 
TW: Hur ser dina medievanor ut? (Hur konsumerar du medier?) 
 
ST: Via telefonen, surfplattan, datorn & Tv Samt Ps3 Konsolen. 
 
TW: Tittar du på serier? (Hur ofta?) 
 
ST: Japp, varje dag i princip.	  
 
TW: Vilka serier följer du för tillfället? 
 
ST: Mad Men, Sons of anarchy, Aressted develpoment, New girl, Doraleous & Associates, Supernatural, 
Family Guy, American Dad. 
 
TW: Hur tittar du på Tv-serier? Tv, internet, streamingtjänster? 
 
ST: Via Netflix, alternativt Youtube. 
 
TW: Använder du streamingtjänster eller dylikt? 
 
ST: Ja. 
 
TW: Varför använder du dessa tjänster jämfört med andra? 
 
ST: På grund av sitt utbud i förhållande till pris, t.ex. Netflix kostar 79:- månaden, konkurrenten Viaplay 
79:- i 3 månader sen 249:-. 
 
TW: Vad är bra respektive dåligt med dem? 
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ST: Möjligheten att leta efter genre på Netflix är begränsat på ps3 vilket är störande och de fryser bilden 
ibland, annars är det en bekväm tjänst. 
 
TW: Vilken tid på dygnet använder du dig av dessa tjänster? 
 
ST: 95 % av gångerna använder jag Netflix mellan kl. 17.00 - 23.00. 
 
TW: Har du någonsin kört en så kallad binge-watching? Varför? 
 
ST: Absolut, eftersom en serie med djup och en intressant handling ger en suget att se allt. 
 
TW: Bingear du ofta när du tittar på serier? Varför/varför inte? 
 
ST: Nej emellanåt, för jag har andra intressen som bromsar upp.   
 
TW: Tror du att denna typ av serietittande är bra/dålig för social kontakt med människor? 
 
ST: Jag misstänker att den är dålig då jag inte har några belägg för detta så tror jag att den ger en sorts 
avskärmning från omvärlden och den sociala sfären. 
 
TW: Skapar dessa tjänster samtalsämnen? På vilket sätt? 
 
ST: Ja absolut, om man tittar på samma sak som någon annan kan man diskutera innehållet och 
sammanhangen med andra människor, där av är det även en grogrund om det konsumeras nyttigt. 
 
TW: Hur finner du dina tv-serier som du väljer att se på? (Vänner, marknadsföring osv.) 
 
ST: Marknadsföring och reklam till 80 %, även recensioner. 20 % från vänner mm.  
 
TW: Har dina vanor och mönster ändrats sen lanseringen av dessa streamingtjänster? (Om ja, på vilket 
sätt?) 
 
ST: Nja, jag kan kolla på ett mer flexibelt sätt och mitt intag av dokumentärer har ökat. 
 
TW: Känner du att du tittar mer på serier nu än vad du gjorde innan tjänsterna? 
 
ST: Nej inte direkt, jag har fler valmöjligheter vilket är positivt. 
TW: Väljer du dina serier efter olika behov? Exempelvis skräckserier för att mätta behovet av spänning, 
eller en dokumentärserie för att mätta behovet av information? 
 
ST: Ja, det är det som är bekvämligheten med streaming, “det jag vill” se får jag se medan tv:n ger 
utbudet “det som går får du se”. 
 
TW: Tror du att människor medvetet eller undermedvetet väljer serier för att mätta olika behov? Om 
ja/nej, varför? 
 
ST: Ja det tror jag, eftersom man har ju dessa underliggande sug på saker och ting och för att mätta dessa 
behov fort så påverkar detta vad du tittar på. 
 
TW: Tack för din medverkan! 
 
 
 

7. Transkribering av intervju med informant SW. 
Intervju utfördes på plats i överenskommelse med båda parter; 2014-04-28, Gävle 
 
Informant = SW 
Intervjuare = TW 
 
TW: Ålder? 
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SW: 25. 
 
TW: Utbildning/ yrke? 
 
SW: Jag jobbar som kampanjansvarig. 
 
TW: Fritidsaktiviteter? 
 
SW: Spela tv-spel, umgås med kompisar. Ja, inte något speciellt så. Träna. 
 
TW: Hur ser dina medievanor ut? (Hur konsumerar du medier?) 
 
SW: Väldigt mycket dator, smartphone, tv, tv-spel. Jag är konstant uppkopplad. 
 
TW: Okej, du lyssnar inte på radio? 
 
SW: Nej, ingen radio. 
 
TW: Tittar du på serier? (Hur ofta?) 
 
SW: Ja. Ett par gånger i veckan, tre gånger i veckan, kanske. 
 
TW: Vilka serier följer du för tillfället? 
 
SW: The walking dead, Orange is the new black, Game of thrones… Gud, vilken bra fråga. Det är dem 
jag kommer på, på rak arm, men jag känner att det är fler. Det känns fel i kroppen att bara säga dem. 
 
TW: Hur tittar du på Tv-serier? Tv, internet, streamingtjänster, eller laddar du hem? 
 
SW: Streamingtjänster för det mesta, om det finns tillgängligt, annars laddar jag hem. 
 
TW: Använder du streamingtjänster eller dylikt? 
 
SW: Ja. Netflix. 
 
TW: Vad tycker du är bra respektive dåligt med streamingtjänster? 
SW: Jag tycker att det är bra att jag kan titta när jag vill, och att jag också har möjlighet att liksom, ja men 
just att binge-watcha. Jag behöver inte vänta avsnitt till avsnitt. Det är bra kvalité på streamingen också, 
och det tycker jag är viktigt. Det jag tycker är sämre är det att det… Netflix är ju lite så att det inte är 
säkert att… Om det bara finns fyra säsonger av en serie så kanske det bara finns två på Netflix, och det 
tycker jag är dåligt. Och sen är det väl också, en av de dåliga sakerna, att jag faktiskt får möjlighet att 
binge-watcha. Det kanske inte är jättebra jämt. 
 
TW: Så är det med Netflix, dem har ju ett sådant upplägg på sina självproducerade serier, dem vill ju att 
man ska binge-watcha. Det är därför de släpper sina serier säsongsvis, och inte avsnitt för avsnitt. 
 
SW: Precis. 
 
TW: Varför väljer du just Netflix? 
 
SW: Dels så har jag nog fallit för reklamen, för det är ju Netflix jag har sett mest, jag har även kompisar 
som har Netflix, så jag har folk runt omkring mig som har rekommenderat det. Jag är ganska oinsatt över 
vad som finns i övrigt, vilket gör att när jag tänker på exempelvis HBO så tänker jag att det är bara deras 
serier, och jag vill ju inte bara titta på deras serier. Det känns som att Netflix har ett bredare utbud. Men 
ja, det är nog marknadsföring, skulle jag tro. 
 
TW: Ja, så om många av dina vänner skulle använt sig av Sveriges motsvarighet till Netflix, som är 
Viaplay, då hade du kanske använt det istället? 
 
SW: Ja. 
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TW: Vilken tid på dygnet använder du dig av dessa tjänster? 
 
SW: Eftermiddagar och kvällar.  
 
TW: Har du någonsin kört en så kallad binge-watching? Varför? 
 
SW: Ja. Det är lite som att läsa en bok, tycker jag. Det skulle vara som att bara nöja sig med att läsa ett 
kapitel och sen stänga boken, och ibland går det bara inte. De är ju duktiga på att göra cliffhangers och så, 
och ibland känner man att man bara måste titta vidare. Ibland så är det mer bara för att… Speciellt som 
Netflix är utformat så är det ju så att jag behöver inte välja att titta vidare, utan det bara rullar på. Jag 
behöver alltså inte göra ett aktivt val. Hade jag behövt göra ett aktivt val så skulle jag förmodligen inte 
binge-watcha på samma sätt. Så det är ju ett passivt val.  
 
TW: Precis. Jag tycker att det är intressant att du nämner cliffhangers i serier för serier idag, enligt mig, 
utvecklas mer och mer mot att inte innehålla cliffhangers, utan att det blir en mer utdragen film av det 
hela, och att mer tid läggs ner på konflikter och intriger och att man som tittare ska lära känna 
karaktärerna mer. I sådana typer av serier, känner du samma typ av behov att fortsätta titta på en sådan 
serie än en serie som innehåller mycket cliffhangers?  
 
SW: Ja, det finns ju lite olika typer av det där. Dels så finns ju dem som, så som du säger, har riktat in sig 
mer på att fungera som böcker och där är det ju det att… Visst man kan jobba med cliffhangers även i 
böcker också, men .det är ju inte lika tydligt. Sen finns det ju serier som faktiskt inte alls bygger på att 
man ska titta vidare, ta Scrubs till exempel, men sådana serier kan jag fortfarande känna ett behov av att 
binge-watcha även fast det inte… Ett avsnitt är ett avsnitt och det innehåller vad det innehåller, och sen är 
det slut, liksom. Men jag kan fortfarande känna ett behov av att binge-watcha en sådan serie. Så ja, är 
svaret på frågan.  
 
TW: Tror du att den här typen av serietittande är bra/dålig för social kontakt med människor? 
 
SW: Den är nog dålig, för nu till exempel har jag precis tittat klart på The walking dead, alla avsnitt som 
finns, och där är det ju det att jag går omkring och har ingen att prata med om det för jag känner ingen 
som har sett alla. Jag vill ju prata om serien men jag känner att jag inte kan, och så var det ju inte förut. 
Jag menar, när vi var mindre, om vi tar typ Lost till exempel, det är en sådan serie som var innan, och 
som jobbade groteskt mycket med cliffhangers istället. Där gick man ju och pratade en hel vecka liksom 
om avsnittet och vad som hade hänt och vad man tror kommer att hända och vad grejen var liksom. Hade 
Lost kommit idag, på det sätt som serier kommer idag, så tror jag inte att det hade varit en lika stor 
social… Det blev en social anspänning mellan avsnitten eftersom det var så många som kollade på den. 
Jag tror att man förlorar det.  
 
TW: Känner du att serier förlorar värde när de hamnar hos dessa tjänster? 
 
SW: Både jag och nej, för jag tror att det ger ju en annan möjlighet att arbete med serier som ett helt annat 
medie för regissörer och för manusförfattare och så, för att man kanske inte behöver lägga in dessa 
cliffhangers, eller man kanske inte behöver utforma avsnittet på ett sådant sätt som gör att folk lockas 
tillbaka. Man får en möjlighet att tänka på ett annat sätt, så jag tror att det kan vara både och.  
 
TW: Okej. Tror du att dessa tjänster skapar samtalsämnen? 
 
SW: Jag tror det och jag tror att det ger den stora breda allmänheten möjlighet att ta del av serier som 
annars inte skulle ha kommit till Sverige, och det tror jag är en jättebra grej för att serier som blivit stora i 
USA har ju varit otillgängligt för de allra flesta i Sverige, men helt plötsligt så har vi liksom fler serier att 
kunna prata om och det finns mer att välja på. Jag tror att det har öppnat upp för en bredare 
kommunikation liksom.  
 
TW: Hur finner du dina tv-serier som du väljer att se på? Vänner, marknadsföring? 
 
SW: Internet, och då inte reklam utan vänner, Reddit, 9Gag, alltså sådana ställen.  
 
TW: Har dina vanor och mönster ändrats sedan lanseringen av dessa streamingtjänster? Om, ja, på vilket 
sätt? 
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SW: Ja, framförallt så är det ju det att… Jag har inte haft min tv uppkopplad på marknätet på hur länge 
som helst, på nästan två år, just för att jag har tagit in all den här median via en annan kanal. Det är ju inte 
så att jag har slutat konsumera rörlig media utan jag har tagit in det via datorn, alltså internet istället. Så 
absolut har mina vanor förändrats.  
 
TW: Känner du att du tittar mer på serier nu än vad du gjorde innan tjänsterna? 
 
SW: Ja, men det är nog marginellt.  
 
TW: Väljer du dina serier efter olika behov? Exempelvis skräckserier för att mätta behovet av spänning, 
eller en dokumentärserie för att mätta behovet av information? Tror du att människor medvetet eller 
undermedvetet väljer serier för att mätta olika behov? Om ja/nej, varför? 
 
SW:	  Det är klart att det alltid finns ett visst mått av medvetenhet i valet, speciellt om man väljer t.ex. 
dokumentärer. Ibland tror jag det finns ett behov som ska tillfredsställas, ibland tror jag att det bara är en 
preferens som inte påverkas av någon yttre omständighet. Jag tänker mig att val av film eller serie 
majoriteten av alla gånger är något som "bara händer" utan en djupare reflektion. Således, kan vara ett 
uttryck av ett behov, men att det sker en undermedveten gallring av alternativen.  
 
TW: Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


