
 

 

Av: Christoffer Thor och Fredrik Otterstål 
 
Handledare: Sophie L Sydow  
Södertörns högskola | Institutionen för Naturvetenskap, Miljö och Teknik 
Kandidatuppsats 15 hp  
Medieteknik C | Höstterminen 2016 
Programmet för IT, medier och design 
 
 
 

Streamingtjänsternas inverkan på 
det linjära TV-tittandet 
 
En undersökning om tittandemönster och värdet i 
tillsammanstittande 

 
 
 

  



 

 2 av 72 

Abstract 
 
The purpose of this essay is to study whether streaming services has made a difference in the act of 

viewing linear TV together with others. The methods used in the research are: a focus group 

performed with six people, an email-interview with an expert in TV and a general survey used to 

define the user groups. The results shows that streaming services has had an impact on viewing 

patterns and also contributed with new ones. The Swedish consumer is more likely to use streaming 

services everyday except for Fridays, which can be attributed to a tradition called Fredagsmys (friday 

cosiness), co-viewing primetime TV on Fridays. Co-viewing TV is also affected by streaming 

services according to our studies, but not nearly as much as the viewing behaviours. We’re using a 

theory called Diffusion of Innovation to explain the usage of streaming services and why it has not 

been adopted by everyone as their main platform for viewing media.  

 

Nyckelord: Linjär TV, Streaming, Playtjänster, Tillsammanstittande, tittandemönster, Social TV, 

Diffusion of innovations  
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Förord  

Vi vill tacka alla som ställt upp i vår enkät och deltagarna i vår fokusgrupp. Ett stort tack till vår 

handledare Sophie L Sydow som bidragit med viktiga insikter och vägledning under arbetets gång. 

Även ett stort tack till Andreas Wiss på Bonnier Broadcasting som tog sig tid att besvara våra frågor 

ur ett företagsperspektiv.  
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1. Inledning 
Det linjära TV-tittandet befinner sig i en hotad situation där det finns möjlighet för konsumenten att 

istället själv styra över var, när och vad som ska tittas på. Det finns inte längre ett behov av att 

anpassa sig efter en fast TV-tablå när streamingtjänster banar väg för en individanpassad upplevelse.  

 
Det vi undersöker i den här uppsatsen är hur denna tekniska utveckling har påverkat det linjära TV-

tittandet och om det uppstått nya tittandemönster och vanor hos användaren. Huvudfokus ligger på 

konsumenten som bor i ett hushåll med fler än en person. Detta eftersom vår hypotes är att det 

gemensamma tittandet är det som framförallt har påverkats av introducerandet av streaming- och 

playtjänster. Data samlas in via tre olika metoder för att få både kvantitativ och kvalitativ data att 

grunda våra resultat och diskussion kring. Undersökningen inleddes med en enkät. Syftet var att 

använda resultatet från denna som grund för en fokusgrupp och en mailintervju. Fokusgruppen bestod 

av sex informanter och de representerade familjekonstellationer som identifierats med hjälp av 

enkäten. Intervjun genomfördes via mail och informanten var en expert inom TV. Meningen med 

studierna var att undersöka om det fanns en liknande gemenskap kring det streamade utbudet som det 

linjära TV-tittandet, eller om streamingtjänster medfört ett nytt sätt att titta tillsammans uppstått med. 

 
Vi vill med hjälp av vår forskning skapa en uppfattning om och hur tillsammanstittandet och 

tittandemönster har förändrats. Detta bygger på datan som samlas in med hjälp av enkät, fokusgrupp 

och intervju. Tillsammanstittande är ett ämne som det inte finns så mycket tidigare forskning inom. 

Den forskning som fanns om gemensamt tittande var ett fåtal paragrafer som behandlar närliggande 

områden, exempelvis i Jakob Bjurs bok om TV-tittandets individualisering och transformation (Jakob 

Bjur, 2009 s60).  

 
I avsnitt två Teori och tidigare forskning presenteras tidigare utförda studier inom området samt en 

teoretisk modell som behandlar utvecklingen av streamingtjänster. Utöver detta presenteras även 

teoretisk grund kring de huvudsakliga ämnen som behandlas i uppsatsen. Dessa ämnen är 

tillsammanstittande, tittandemönster och Social TV.  Den relaterade forskningen består av  

vetenskapliga texter på universitetsnivå samt vetenskapliga artiklar som blivit publicerade. Den 

tidigare forskning som vi tagit del av har kretsat kring TV som social plattform, tittandemönster och 

tillsammanstittande. Vår forskning skiljer sig från tidigare genom att lägga fokus på den sociala 

aspekten av introduktionen av Webb-tv och streamingtjänster. Vi vill undersöka om det har skett en 

förändring av hushåll där det finns tillgång till många fler kanaler att konsumera media ifrån. För att 

undvika att studien blev för bred var avgränsningar tvungna att göras. Dessa avgränsningar 

presenteras i nästkommande avsnitt.  
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1.1 Avgränsningar 
De avgränsningar som gjordes var att inte låta företagen vara i fokus, men att ändå ha dem delaktiga i 

projektets helhet. Vi ville att konsumenternas vanor och tittandemönster skulle stå i fokus under 

arbetets gång. 

 
För att arbetet inte skulle bli för brett så bestämdes det att studien som vi utför ska ske med fokus på 

nutid med minimala inslag av dåtid. Jämförelser med hur det var förr kan inte undvikas i detta projekt, 

men kommer inte att vara en stor del av forskningen.  

 
För att arbetet inte ska ha för brett omfång så exkluderar vi Youtube, Twitch och liknande tjänster. 

Detta för att de är en annan form av media som vi ansåg vara irrelevant för vårt arbete. 

1.2 Syfte 
Det ursprungliga syftet med denna uppsats var att undersöka om streamingtjänster har haft en 

påverkan på det linjära TV-tittandet. De olika delarna av TV-tittande undersöktes och forskades om. 

Tillsammanstittande är ett ämne det inte finns mycket forskning inom, därför ändrades syftet till att 

undersöka det moderna tillsammanstittandet. Syftet utvecklades således till att undersöka vad play- 

och streamingtjänster har medfört för förändringar i tittandemönster och det gemensamma TV-

tittandet. 

1.3 Frågeställning 
Hur påverkar Play- och streamingtjänster det gemensamma tittandet och tittandemönster på linjär tv i 

hushåll med flera personer?  
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2. Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel så kommer grunden för vårt arbete presenteras. Teori och tidigare forskning är de delar 

som forskningen har byggts på, med hjälp av egen insamlad data. Teorin presenteras i nästkommande 

avsnitt och kommer behandla utvecklingen av en produkt och dess konsumentgrupper. I avsnitt 2.2  

Relaterad forskning kommer liknande C-uppsatser presenteras parallellt med vetenskapliga artiklar 

inom områden som anses vara relevanta för arbetet.  

2.1 Diffusion of Innovations  
Att få en ny produkt att bli accepterad av samhället kan vara svårt. Även om produkten har möjliga 

fördelar och förenklar livet för konsumenten så är det inte lätt att få en individ att börja med något nytt 

i deras vardagsliv (Rogers, 1983, s2-3). En teori som hjälper med förklarandet av hur en produkt blir 

accepterad i konsumentens rutiner är Diffusion of Innovations. Denna teori kan ge en ungefärlig 

överblick om hur långt en produkt har kommit i att bli accepterad av samhället. Vi anser att teorin kan 

användas för att se en orsak till varför användandet av Digital TV är större än streamingtjänster hos de 

informanter som deltagit i våra undersökningar. Vi har under vårt arbete identifierat trender och 

användare som finns definierade i teorin.  

 
Anledningen till att vi använder oss av teorin Diffusion of Innovation i vår uppsats är för att se över de 

för- och nackdelar som streamingtjänster har i jämförelse med linjär TV. Med hjälp av de insikter som 

nås anser vi oss lättare kunna identifiera tittandemönster kring både linjär TV och streamingtjänster. 

Exempelvis i vilken situation man ser på det linjära utbudet och i vilka fall som streamingtjänster 

lämpar sig bättre. I diskussionsavsnittet av uppsatsen ställs streamingtjänster och linjär TV mot 

varandra med hjälp av de olika attribut som Rogers definierar i teorin. Dessa attribut förklaras i nästa 

avsnitt. I Diffusion of Innovation finns fyra huvudpunkter som är viktiga att medvetandegöras för att 

förstå hur teorin är uppbyggd. 

2.1.1 Grundläggande attribut 
Det finns fyra grundpelare i Diffusion of Innovations som definierar de delar som är involverade i 

utvecklingen av en produkt eller idé. Dessa är: innovationen, kommunikationskanaler, tidsdimension 

och socialt sammanhang. (Rogers, 1983, s10) 

 
En innovation behöver inte vara en helt ny idé eller produkt. Det enda som krävs är att produkten ska 

uppfattas som en nyhet för konsumenten. För att idén eller produkten ska räknas som en innovation 

ska konsumenten inte ha bildat sig en uppfattning om den före en introducering. Detta gör att 

innovationen är en slags nyhet i sig som konsumenten ännu inte tagit del av. Denne kan istället bilda 

sig en helt egen ny uppfattning om innovationen och dess möjligheter. (Rogers, 1983, s10) 
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Kommunikationskanaler används i denna teori som ett verktyg för att konsumenten som har tagit del 

av innovationen ska kunna dela med sig av kunskapen till en annan konsument som inte har kunskap 

om innovationen. Exempel på kommunikationskanaler är: sociala medier, telefonkontakt, personlig 

kontakt och massmedia. Enligt Rogers så är kontakten mellan personer som är jämbördiga eller inom 

en vänkrets den mest effektiva kommunikationskanalen för att övertyga konsumenten om 

innovationens positiva inverkan. (Rogers, 1983, s17) 

 
Tidsdimensionen i Diffusion of Innovations är en viktig del av teorin. Tiden behandlar hur tidigt eller 

sent en konsument accepterar en innovation i sin vardag. Konsumenterna placeras i fyra kategorier 

baserat på när de accepterat innovationen och det sociala sammanhanget. Dessa kategorier kommer att 

tas upp under rubriken Konsumentkategorier. Tiden används också för att se hur snabbt innovationen 

accepteras i ett sammanhang. (Rogers, 1983, s20) 

 
Det sociala sammanhanget kan exempelvis bestå av enskilda konsumenter eller en organisation. 

Förslag på dessa är: högskolor inom ett område, boende i ett visst område, konsumenter i ett visst land 

eller anställda på ett specifikt sjukhus. Varje sammanhang ska kunna bli särskiljt från andra 

sammanhang. För att veta att ett flertal personer befinner sig i ett sammanhang kan man definiera 

personer inom dessa som “personer som vill nå ett delat mål”. (Rogers, 1983, s24) 

2.1.2 Innovationers attribut 
En innovation har fem olika attribut som används för att beskriva innovationens sannolikhet att 

accepteras i det sociala sammanhanget. Dessa är: Relative advantage, compatibility, complexity, 

trialability och observability. (Rogers, 1983, s211) 

 
Med relative advantage menas hur mycket en innovation uppfattas som bättre än den tidigare 

produkten som användes i samma område. Ett exempel på detta skulle kunna vara VHS ställt mot 

DVD. DVD-skivan skulle uppfattas som mer kompakt och se ut som en bättre produkt överlag mot en 

VHS. Relative advantage kan tydligt ses om en produkt har: större uppfattat värde än nuvarande 

produkter, social statushöjning och liknande förändringar för konsumenten. (Rogers, 1983, s213-214) 

 
Compatibility är den uppfattning konsumenten har om hur passande innovationen är i sitt liv. En 

innovation kan vara kompatibel eller inkompatibel med sociala och kulturella värden, tidigare 

produkter/idéer eller med behovet hos konsumenten. (Rogers, 1983, s224) 
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Complexity är svårighetsgraden som innovationen uppfattas ha. En innovation kan ha liknande 

funktioner som andra produkter har och detta sänker då komplexiteten för konsumenten. Ju fler 

funktioner och knappar desto svårare kan innovationen uppfattas vara. Ett exempel på detta är TV-

apparatens introducering där det inte fanns många funktioner att behöva lära sig. (Rogers, 1983, s230-

231) 

 

Trialability är hur testbar innovationen är. En konsument har större vilja att köpa en innovation om 

denne kan testa produkten innan köp. Detta skapar mindre osäkerhet kring produktens funktioner och 

medför en förståelse för produkten. Om innovationen är testbar så får den större spridning hos 

konsumenter som är snabba med att prova nya produkter. Ju tidigare en innovation är i sin livstid, 

desto viktigare är det för konsumenterna att ha tillgång till att testa innovationen (Rogers, 1983, s231). 

 
Observability är synligheten av en innovations resultat eller användning. Vissa innovationers resultat 

kan vara lätta att identifiera och framföra till andra personer som inte har börjat använda innovationen 

ännu. Andra innovationer kan däremot vara svårare att observera. På grund av detta har hårdvara 

lättare att bli accepterat, då det är en fysisk produkt som skapar resultat. Medan mjukvara har svårare 

att få en spridning på grund av dess mindre visuella påverkan.  

2.1.3 Konsumentkategorier 
För att en innovation ska få framgång så måste den bli accepterad och bli en del av konsumentens 

vardag. Det finns fem olika kategorier som konsumenter av innovationer placeras inom. Dessa är: 

Innovators, early adopters, early majority, late majority och laggards. Med hjälp av kategorierna kan 

man identifiera var en innovation befinner sig i sin utveckling och vad som krävs för att fler 

konsumenter ska ta del av den. Dessa kategorier är bestämda och beskrivna av forskning ledd av 

Everett M Rogers, skapare av Diffusion of Innovation (Rogers, 1983, s247). Meningen var att 

applicera dessa kategorier hos användarna av streamingtjänster för att se vilka typer av konsumenter 

som tillhör vilken kategori.   

 
Innovators är en konsumentgrupp som tycker om att ta risker och att testa nya innovationer. På grund 

av detta medför det att de dras till internationella kommunikationskanaler, exempelvis tidningar, 

nätforum och recensioner. Dessa konsumenter har oftast en ekonomisk trygghet som ger dem 

möjlighet att testa innovationer som annars skulle anses vara för riskfyllt på grund av innovationens 

korta tid på marknaden. Denna konsument är oftast den person som introducerar nya innovationer i 

sitt eget sociala sammanhang och är den första personliga kommunikationskanalen som early 

adopters möter. (Rogers, 1983, s248) 
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Early adopters är en större del av det sociala sammanhanget än innovators och har större påverkan på 

andra konsumenter. Early adopters har ett större inflytande gällande åsikter när det kommer till 

accepterandet av nya produkter i ett sammanhang. De konsumenter som är early adopters brukar 

oftast vara de som leder acceptansen av en innovation i det sociala sammanhanget. Potentiella 

konsumenter sätter större vikt i åsikterna och kunskaperna som early adopters besitter om 

innovationen. Detta gör att early adopters kan ha både en negativ och positiv inverkan på potentiella 

köpare. För att early adopters ska behålla sin status så måste de ta till sig kunskap om en produkt i ett 

tidigt skede av innovationens livstid för att kunna fortsätta vara förebilden för framtida konsumenter.  

(Rogers, 1983, s248-249) 

 
Early majority accepterar innovationen tidigare än vad genomsnittskonsumenten gör. Dessa 

konsumenter vill inte ta till sig en ny produkt innan de är säkra på att den är förenlig med sin egen 

vardag. (Rogers, 1983, s249) 

 
Late majority är en konsumentkategori som accepterar ny innovation efter att 

genomsnittskonsumenten i det sociala sammanhanget har accepterat innovationen i sin vardag. 

Acceptansen av en innovation från denna konsument är oftast på grund av ekonomiska orsaker eller 

för att det sociala sammanhanget kräver det. Dessa konsumenter är skeptiska till nya innovationer i 

sin vardag och accepterar inte innovationer förrän majoriteten av deras sociala sammanhang har gjort 

det. (Rogers, 1983, s249-250) 

 
Laggards är den konsumentgrupp som är sist med att acceptera en innovation i det sociala 

sammanhanget. Deras acceptans av nya innovationer kommer bara från det sociala sammanhanget och 

om andra konsumenter i deras närhet har accepterat innovationen. Dessa konsumenter föredrar att 

hålla sig till idéer och produkter som har fungerat för tidigare generationer. De föredrar att socialisera 

med folk med liknande värden och vanor och ser därför inte nyttan i att byta det som just nu fungerar 

mot något nytt och komplext. Laggards brukar ha kunskap om den nya innovationen men det tar dock 

lång tid innan laggards accepterar innovationen i sin vardag. Detta trots att de i majoriteten av fallen 

har haft stor kunskap om innovationen. I vissa fall har acceptansen tagit så lång tid att det kommit en 

ny innovation som ersätter den nu redan accepterade innovationen. (Rogers, 1983, s250) 

2.2 Relaterad forskning 
Denna rubrik är tänkt att uppmärksamma och belysa tidigare forskning inom ämnet och som bidragit 

med insikter och information för utförandet av vår uppsats. Det finns ett antal tidigare liknande 

forskningsprojekt inom detta område som är relevanta att ta hänsyn till. Som tidigare nämnts så har vi 

valt att ta del av C-uppsatser som behandlat områden som är relaterat till vårt arbete. Vi har även 

använt oss av publicerade vetenskapliga artiklar. Det vi har undersökt i vårt arbete som skiljer sig från 
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den relaterade forskningen är en mer genomgående studie kring det gemensamma tittandet och 

tittandemönster i hushåll som består av fler än en person.  

 
Sjöberg och Linder skriver i sin uppsats “Webb-TV och linjär TV: Tittarvanor och 

tilllsammanstittande” om gemensamt tittande och tittandemönster. Denna studie fokuserade på en 

liten målgrupp bestående av personer i ålder mellan 18 och 30 år och som studerar vid KTH (Sjöberg 

och Linder, 2014). Sjöbergs och Linders forskning grundades i både litteraturstudier och via 

datainsamling med hjälp av en enkätundersökning. Resultatet från dessa pekar på att det existerar 

olika grupper av TV-tittare och att det gemensamma tittandet skiljer dessa åt. Grupperna baseras på 

om de konsumerar TV via Webb-TV, linjär TV eller via båda kanalerna. Forskningen visar att det 

gemensamma tittandet ser olika ut beroende på det sättet som föredras att se TV på. Sjöberg och 

Linder skriver att “Skillnaden i tillsammanstittande på linjär TV är vilken typ av program de tittar på 

ensamma eller tillsammans med andra samt hur socialt de tittar på linjär TV.” (Sjöberg och Linder, 

2014, s29). Med det menas att det finns en korrelation kring hur en person ser på TV i sällskap med 

någon och via vilken plattform personen föredrar att konsumera TV på. (Sjöberg och Linder, 2014, 

s1) 

 
Som tidigare nämnts så har TV-apparaten blivit en plattform för socialt umgänge (Saxbe, Graesch och 

Alvik, 2011, s182). I studien som publicerats i Communication Research Reports så undersöks 

hushållsaktiviteter hos olika familjer genom att observera dem i sitt hushåll. En av de främst 

förekommande aktiviteterna i varje hushåll var TV-tittande. I studien medverkade 30 barnfamiljer 

vars vardagliga liv observerades. Av de sociala aktiviteter som kartlades så visade det sig att TV-

tittande var något som förekom både enskilt och gemensamt i hushållen. Hur pass ofta det 

gemensamma tittandet förekom berodde delvis på antalet TV-apparater i hushållet och var dessa var 

belägna. Det påvisades även i studien att det finns två olika sorters aktivitetsprioriteringar: primärt och 

sekundärt. För att sätta detta i kontext med TV-tittande så innebär det att det primära är när TV-

tittandet är den huvudsakliga aktiviteten. Medan en sekundärt aktivitet skulle kunna vara TV-tittande i 

samband med en annan aktivitet som prioriteras (Saxbe, Graesch och Alvik, 2011, s182). Att dela in 

TV-tittandet i primärt- och sekundärt tittande är en aspekt som berör tittandemönster, en av de 

huvudpunkter som vår uppsats grundar sig i. Forskarna presenterar även i resultatet av observationen 

att den sociala aspekten av TV-tittande såg olika ut för föräldrarna respektive barnen i hushållen. 

Föräldrarna ansåg att TV-tittande var en social aktivitet i kontrast till barnens åsikter som tydde på att 

de föredrar TV-tittande enskilt. Forskningen i denna studie var en värdefull grund att ha i åtanke 

under utformandet av diskussionsfrågor som användes i fokusgruppen. En av de målgrupper som 

deltog i fokusgruppen var barnfamiljer. (Saxbe, Graesch och Alvik, 2011, s180-185) 
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Möjligheten att se på TV både i linjär form och via streamingtjänster banar väg för diskussioner 

huruvida streamingtjänster är ett komplement eller konkurrent till det linjära utbudet. Detta är något 

som är intressant för vår del då syftet med uppsatsen är att undersöka om streamingtjänster påverkar 

det gemensamma tittandet och tittandemönster på linjär TV. I två olika uppsatser skrivna av studenter 

från Södertörns Högskola behandlas temat kring huruvida streamingtjänster är ett komplement eller 

en konkurrent till linjär TV. Den ena i syfte att analysera vad folk har för preferenser kring streamad 

TV (Barsoum, 2013, s26) medan den andra behandlar hur stora TV-bolag som SVT och TV4 arbetar 

kring sitt webbutbud (Thorgersen och Hansson, 2010, s3). Det är inriktningar som båda är involverade 

i vårt arbete. Det som skiljer vårt arbete från dessa är att undersöka vad streamingtjänster har för 

inflytande hos konsumenternas vanor, både när det gäller tillsammanstittande och att se på något 

ensam.  

 
Thorgersen och Hansson kom fram till att den linjära TVn fortfarande är stark trots möjligheten att 

använda sig av playtjänster. De menar även att möjligheten att själv kunna välja utbud att se på bidrar 

med en risk att missa den typ av program som är lite djupare. De tror att om konsumenten själv kan 

välja program så tenderar de att välja något lättsamt. Den genomsnittliga användaren är enligt 

författarna yngre personer, detta för att den äldre generationen i deras mening inte besitter samma 

datorvana. De olika konsumentgrupperna är något som undersöks i vår uppsats med hjälp av Diffusion 

of Innovation, med hjälp av denna teori kan olika sorters användare kategoriseras beroende på vilket 

skede de accepterar nya produkter. (Thorgersen och Hansson, 2010, s28-29) 

 
En intervju med en informant från SVT genomfördes av Thorgersen och Hansson. Informanten menar 

att TV-kanalernas playtjänster kan ses som “En fristående kanal och att de med tjänsten kan ‘täppa 

till luckor’”(Thorgersen och Hansson, 2010, s16). Detta uttalande går att koppla ihop med Sjöberg 

och Linders arbete där de menar att de av sina undersökningar kan dra slutsatsen att webb-TV är ett 

komplement till det linjära utbudet (Sjöberg och Linder, 2014, s29). Frågan kring hur företagen 

använder sina playtjänster och hur TV-tittarna konsumerar dessa är något som vi diskuterar under 

både fokusgrupp och intervju. Detta för att utveckla och inkludera konsumenterna i den fråga som 

Thorgersen och Hansson tar upp.  

2.3 Gemensamt tittande 
TV-apparaten har blivit en plattform för socialt umgänge där man i hälften av fallen utför en annan 

aktivitet parallellt med TV-tittandet. Enligt Saxbe, Graesch och Alvik så är det viktigt att påvisa 

vilken aktivitet som är primär i relation med TV-tittandet. Detta för att det finns möjlighet att ha TVn 

som en social plattform och använda det sociala som den primära aktiviteten och att se på TV som 

den sekundära aktiviteten. Ett exempel på detta är att äta middag framför TVn. I detta fall är det att äta 
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som är den primära aktiviteten medan TV-tittandet är den sekundära. (Saxbe, Graesch and Alvik, 

2011, s181-182) 

 

TV-tittandet blir mer individanpassat och skapar möjligheter att uppfylla allas intressen, oavsett tid på 

dagen (Bjur, 2009. s60). Individanpassat TV-utbud skapar problem för den sociala interaktionen och 

det gemensamma tittandet. Detta är för att individen tittar på TV under andra tidpunkter än vad som 

förut ansågs vara bästa sändningstid. (Bjur, 2009, s138) 

 
Bjurs forskning är fortfarande relevant, trots att den skrevs för 7 år sedan inom ett område som 

ständigt förändras och utvecklas. Bjurs forskning hade inte tillgång till dagens streamingtjänster eller 

playtjänster, då dessa lanserades 2012 (Malmström, 2012).  Trots detta är grunden för vårt projekt 

uppbyggd på Bjurs bok då många av de slutsatser och undersökningar som har gjorts fortfarande kan 

sättas in i det moderna medielandskapet.  

 
Tillsammanstittande har utvecklats och sker nu även online. Det finns flera olika sätt att se på något 

tillsammans via Internet. Sociala medier används flitigt för att skapa diskussion om exempelvis en 

TV-serie där kommentarer som tidigare kan ha sagts till sin partner i soffan, nu istället kan tweetas ut 

med tillhörande bild och åsikt. Detta är ett fenomen som fått namnet Social TV och redogörs i 

nästkommande avsnitt. (Wohn and Na, 2011, s13-14) 

2.4 Social TV 
Social TV är ett fenomen som beskriver hur TV används som plattform för social interaktion på 

distans. Ett exempel på en Social TV-interaktion är när TV-tittare använder sig av Twitter och 

hashtaggar för att samla kommentarer om en viss händelse under en TV-show som de tittar på. Andra 

forum som kan användas för Social TV-interaktion är Facebook och Snapchat, dessa används däremot 

främst för att dela med sig av reaktioner till familj och vänner. (Ducheneaut et al., 2008, s138, Heo et 

al., 2016, s157)  

 
Sociala medier har blivit en av det mest använda aktiviteterna som används i samband med TV-

tittande. Enligt Nielsens John Gibbs så borde det nya fenomenet, Social TV, ses som den moderna 

generationens tillsammanstittande. Detta med tanke på att det ger möjlighet för flera personer att titta 

på samma program virtuellt via sociala medier. Med hjälp av sociala mediers data och Social TV så 

kan man se hur publiken reagerar på programmet i realtid och även se om programmet är omtyckt. 

(Nielsen, 2011).  

 
Twitter är den plattform som används mest i Social TV-sammanhang då det finns möjlighet att rikta 

sina meddelanden mot specifika personer som inte behöver vara i ens vänkrets eller familj (Krämer et 
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al., 2015, s256). Det uppmanar till att skapa en konversation mellan främlingar och ger en slags 

gemenskap. Detta gör det även möjligt att skapa diskussioner om TV-serier då dessa kan samlas under 

en hashtag och lätt kan hittas. Enligt Baumeister och Leary finns en stark emotionell känsla kopplad 

till att vara i en gemenskap och passa in. De känslor som framkommer är baserade på känslan av 

gemenskap som råder. Positiva känslor framträder i samband med en ökad gemenskap medan 

negativa känslor visar sig när gemenskapen känns låg (Baumeister and Leary, 1995, s508, s522). Det 

är en av aspekterna som gör att Social TV är ett populärt fenomen just nu, enligt flera forskare. 

(Buschow, Schneider and Ueberheide, 2014, Krämer et al., 2015, s261). 

 
Social TV har skapat nya vanor hos tittaren. En trend som heter Second Screening har uppkommit som 

tittandemönster och innebär att ytterligare en plattform används i anknytning till TV-tittandet. Det kan 

ses som ett verktyg för Social TV. Den sekundära plattformen är i de flesta fall en surfplatta, dator 

eller telefon och används för att få en gemenskap med TV-programmets tittare via Twitter. Detta 

tittandemönster har kopplingar till Social TV och behovet av att vara med i en gemenskap. (Doughty, 

Rowland and Lawson, 2012, s79, Baumeister and Leary, 1995, s508, s522) 

2.5 Tittandemönster 
TV-tittande är en vana och rutin som är präglad hos individen från dess miljö, kultur och familj (Bjur, 

2009, s60). Bjur menar att moderna TV-sändningar har fått sina scheman ändrade och att den bästa 

sändningstiden inte alltid är den tid som konsumenten tittar på tv. Istället skapas individualiserade 

rutiner och TV-tider. (Bjur, 2009, s247)  

 
På grund av ett stort antal plattformar och format så går det nu att titta på media, som tidigare var 

beroende av en TV-apparat var som helst. Detta, i samband med att man under en längre period haft 

möjlighet att bestämma när man ska se på ett program med hjälp av olika sorters inspelningar, har 

gjort det möjligt att se på TV-serier och program när man vill och var man vill. Enligt Saxbe, Graesch 

och Alvik studier så är det viktigt att ta vara på den primära och sekundära aktiviteten i relation till 

TV-tittande. Dessa aktiviteter är vanor som utförs i samband med TV-tittande. Exempel på TV-vanor 

är att äta en måltid framför TV eller umgås med personer i soffan under TV-tittandet. (Saxbe, Graesch 

and Alvik, 2011, s183, s185) 

 
Tittandemönster var något som uppkom under TVns tidiga dagar, då utbudet inte var stort och de 

populära program som fanns sändes på bästa sändningstid. Bjur har identifierat olika perioder i TVns 

tidslinje som ändrade TVn som plattform för att bättre passa individen. Dessa perioder är: 

introduceringen av kabel- och satellit-TV och införandet av Digital TV-sänd media. Dessa perioder 

skapade friheten av ett bredare utbud TV-kanaler. (Bjur, 2009, s50) 
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Då det saknades forskning utifrån TV-bolagens perspektiv gällande tittandemönster och 

tillsammanstittande så kontaktades en expert från ett TV-bolag. De insikter som uppkom under 

intervjun presenteras i nästa avsnitt.  

2.6 Expertreferens 
Under arbetets gång hade vi kontakt med en expert inom TV. Personen arbetar hos ett stort TV-bolag 

och bidrog med data från deras perspektiv gällande vår frågeställning. Enligt experten så har 

användandet av deras playtjänst kontinuerligt ökat och mellan 2014 och 2015 fördubblades antalet 

startade spelningar. Det linjära utbudet nådde även rekordsiffror under 2015, experten menar däremot 

att det linjära TV-tittandet överlag minskat med omkring 6% sedan Netflix introducerades på den 

Svenska marknaden. Dessa siffror går att bekräfta genom en årsrapport som presenterats av MMS som 

mäter rörlig bild i Sverige. Mellan 2014 och 2015 skedde däremot en vändning och den 

genomsnittliga tittartiden per dag ökade med omkring 1% (MMS, 2015, s5) Experten menar att den 

påverkan som streamingtjänster har haft på det linjära TV-tittandet är mer av en komplettering än ett 

ersättande. 

 
Det har länge varit tal om att den linjära TV:n kommer att dö, men så har inte fallet varit. Vissa yngre 

målgrupper tittar förvisso mindre på linjär TV idag, men lägger fortfarande en anmärkningsvärd hög 

tid på tablå-TV samtidigt som de kompletterar i större grad med tittande online. (Andreas Wiss, expert 

inom TV) 

 
Experten nämner även att den genomsnittliga användaren av deras playtjänst är något yngre än för 

linjär TV. När det gäller tillsammanstittande så är det något som sker både inom linjär TV och via 

playtjänsten. I genomsnitt ses varje startad video på Play-tjänsten av 1,4 personer. När innehållet är 

live så stärks incitamentet att se det linjärt. Experten menar att majoriteten av tittarna väljer att se på 

linjär TV gemensamt främst på fredagar, med tanke på att utbudet ofta är som starkast då, samt gör 

det till en mer social aktivitet än streamat innehåll. Däremot nämner experten att det snarare är 

intresset för innehållet som räknas och inte vilken plattform som det konsumeras på. De är starka på 

olika vis. Linjär TV är enkelt att använda, håller hög kvalitet och en stor del av TV-utbudet ses först 

där. Medan playtjänster banar väg för ett individualiserat utbud där man kan se det som intresserar en, 

samt repriser om något program missats från det linjära utbudet. (Expert inom TV, se Bilaga 4) 

 
Vanor som uppstått hos tittarna i samband med streamingtjänsterna framfart är att de ser ett mer 

nischat utbud i jämförelse med det som visas på linjär TV. Experten menar att denna typ av innehåll 

ses enskilt. Gällande filmer och serier så har tillsammanstittandet ökat på bägge plattformar. 

Anledningen till det är möjligheten att själv styra över sitt tittande. Fenomenet binge-watching, att 

sträcktitta, har blivit mer förekommande. Ett annat tittandemönster som uppstått är växlandet mellan 
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olika plattformar beroende på situation. Experten menar även att detta skapat förutsättningar för 

konsumtion på tider av dygnet man tidigare inte tittade på TV, denna fakta är identisk med Jakob 

Bjurs studier (Bjur, 2009, 134-139). Dock sker majoriteten av TV-tittandet i hemmet på kvällstid 

menar experten. 

3. Metod 
Under arbetets gång utfördes flera datainsamlingar. Dessa datainsamlingar har haft olika ändamål för 

uppsatsens undersökning. Den första undersökningen som utfördes var en enkätundersökning, målet 

med denna var att bilda en kvantitativ grund av data inför de kvalitativa metoderna som utförts. 

Enkäten bidrog även med en stor spridning av personer och lät oss nå ut till den målgrupp som ansågs 

vara relevant för forskningen, hushåll bestående av flera personer. Baserat på de svar som samlats in 

av enkäten grundades frågor till fokusgruppen. Syftet med fokusgruppen var att samla in kvalitativ 

data kring informanternas TV-vanor. Under forskningens gång utfördes även en mailintervju med en 

expert inom linjär- och webbTV i syfte att att skapa en djupare förståelse för de insikter och svar som 

uppkommit under enkäten och under fokusgruppen. Intervjun utfördes via mail då det inte uppkom 

tillfälle för experten att mötas upp på plats. Hela mailintervjun finns att läsa (se bilaga 4) men en 

övergripande sammanfattning presenteras i avsnitt 2.6 Expertreferens.  

 
Metoderna kommer att presenteras i den ordning som de utfördes. Enkätundersökningen presenteras 

först, då den låg som grund för fokusgruppen. Den sista metoden som nämns är en mailintervju som 

använde tidigare nämnda metoder som grund. Den sista rubriken som presenteras i avsnittet är 

Metodkritik, där vi tar upp det som framkommit och som borde ha gjorts annorlunda för att förbättra 

kvaliteten på datan som samlades in. 

3.1 Enkätundersökning 
Enkäten utfördes online och bestod av fyra avsnitt som innehöll frågor inom olika områden: 

Introduktion, boende i bostaden, barn i bostaden och TV-tjänster. Totalt bestod enkäten av sju frågor. 

I det första avsnittet fick respondenten svara på om denne bodde ensam i sin bostad. Denna fråga 

ställdes för att se om respondenten tillhörde vår målgrupp. Om personen i fråga var ensamboende så 

var frågorna om hushållets övriga medlemmar oväsentliga, därför skickades dessa respondenter vidare 

till avsnitt 4, TV-tjänster. I detta avsnitt ställdes frågor gällande vilka medieplattformar som fanns i 

hushållet, samt vilken av dessa som används mest frekvent. Om respondenten däremot var boende i 

ett hushåll med flera personer så fick personen svara på om det fanns hemmaboende barn i hushållet. 

Om det fanns ett hemmaboende barn skickades respondenten vidare till frågor om barnens ålder och 

hur många barn som bodde hemma. Därefter skickades respondenten till avsnittet om TV-tjänster. På 
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detta sätt lät vi alla respondenter, oavsett om de tillhörde målgruppen eller ej få svara på frågorna 

gällande TV-tjänsterna i hushållet.  

 

Det totala antalet mottagna svar från enkätundersökningen var 147 stycken, varav tre av dessa 

räknades som bortfall. Detta innebär att antalet insamlade svar som räknas som användbara var 144 

stycken. Forskningen rör det gemensamma tittandet och tittandemönster i hushåll med två eller flera 

personer, vilket innebär att respondenter som var ensamboende inte tillhörde den primära målgruppen. 

Antalet respondenter som bodde ensamma bestod av 25 personer. Detta resulterar i 119 respondenter 

som tillhörde den primära målgruppen. Den sekundära målgruppen som bestod av ensamboende 

personer har bidragit med information gällande vilka plattformar och tjänster som finns i hushållet. 

Det undersöktes även vilken av dessa som används mest frekvent (exempelvis linjär TV eller 

playtjänster). Däremot är det ej samma värde på denna information då huvudfokus ligger på hushåll 

med två eller fler personer. Den sammanställda datan för både den primära och sekundära målgruppen 

presenteras under punkten Hushållens medieplattformar i resultatkapitlet. 

 
Enkäten användes som en primär datainsamling för kvantitativ data. Enkätens svar kategoriserades 

enligt respondentens familjekonstellation (se bilaga 2). Ingen av enkätfrågorna kunde besvaras på ett 

kvalitativt sätt. Det fanns däremot utrymme att utöka enkäten med frågor som borde ha haft ett 

kvalitativt svar, detta för att utnyttja den spridning enkäten fick. Den kvalitativa datan mottogs istället 

genom en fokusgrupp. Denna fokusgrupp var menad att utforska deltagarnas tittandemönster och 

deras tankar kring tillsammanstittande. 

 
Det första utskicket av enkäten delades på Facebook av författarna (Christoffer Thor och Fredrik 

Otterstål) men fick störst spridning efter att ha delats vidare av familjemedlemmar via deras 

Facebook-konton. Familjemedlemmarna som delade enkäten var själva respondenter som passade in i 

den urvalsgrupp som skapats, personer som bor i flerpersonshushåll och använder TV för media 

dagligen. Dessa respondenter delade enkäten på Facebook och skrev kort om enkätens syfte. 

Anledningen varför det valdes att låta sprida enkäten med hjälp av andra var för att nå ut till fler 

personer och nå ett större åldersspann hos respondenterna. Målet var att få 100 unika enkätsvar under 

en tidsperiod på tre dagar för att sedan påbörja arbetet med fokusgrupp och intervju. Då enkäten 

skulle ligga till grund för den kvalitativa forskningen bestämdes det att arbetet med enkäten endast 

skulle ske under en kort tidsperiod. Istället lades större fokus på de kvalitativa undersökningarna. 

Enkäten skapade värdefulla insikter om de olika plattformarna och vilka plattformar som används 

mest. Mer om information om den insamlade datan presenteras i avsnitt 4, Resultat.   
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3.2 Fokusgrupp  
Vi bjöd in sex informanter till en fokusgrupp där urvalet gjordes utifrån de främst förekommande 

familjekonstellationer som identifierades i enkätundersökningen. Deltagarna i fokusgruppen 

representerade således de vanligaste familjekonstellationer hos enkätrespondenterna. Målet med 

fokusgruppen var att ta reda på ifall tittandemönster och tillsammanstittandet skiljer sig åt mellan de 

olika familjekonstellationerna.  

 
Fokusgruppen bestod av sex informanter som representerade följande familjekonstellationer. 

● Respondent 1: Man, 21 år, boende med flickvän och båda föräldrar. 

● Respondent 2: Man, 24 år, boende med sambo. 

● Respondent 3: Man, 43 år, boende med fru och tre barn mellan 1-4 år.  

● Respondent 4: Man, 42 år, boende med fru och två barn över 18 år. 

● Respondent 5: Kvinna, 37 år, boende med man och tre barn mellan 6-14 år. 

● Respondent 6: Kvinna, 28 år, boende med sambo. 

 
En av informanterna som var inplanerade kunde ej medverka, vilket skapade en informationslucka för 

familjekonstellationen bestående av en vuxen och två barn. För att få en större grupp bjöds en till 

informant in som tillhörde målgruppen bestående av två vuxna i ett hushåll.  

 
Fokusgruppens diskussion utfördes i en neutral miljö i en lokal på Södertörns Högskolas bibliotek. 

Alla deltagare var bekväma med att all diskussion i fokusgruppen spelades in i forskningssyfte och 

gav sitt godkännande av ljudinspelningen. Innan diskussionen påbörjades i fokusgruppen så 

förklarades det att frågorna som skulle ställas bestod av olika teman. Detta framgick tydligt och alla 

medverkande var informerade om ämnet som fokusgruppen handlade om och i vilket syfte 

fokusgruppen utfördes.  

 
Fredrik Otterstål var ledare för diskussionen medan Christoffer Thor antecknade och var ansvarig för 

tekniken och inspelningen. Frågorna som ställdes skrevs och bearbetades under två veckor innan 

fokusgruppen utfördes. Frågorna var kategoriserade efter fyra olika teman. Apparat/enhet (även kallad 

Plattform under denna fokusgrupp), tittandemönster, tillsammanstittande och fredagsmys. De teman 

som fokusgruppen grundar sig i täcker de områden som vår frågeställning berör.  

 
Fredagsmys är ett begrepp som upptogs i Svenska Akademiens ordlista år 2006 (SAOL, 2006). 

Reklambyrån Åkestam Holst använde begreppet som ledord i deras samarbete med OLW under deras 

fredagsmyskampanj och har efter det blivit ett vanligt förekommande ord hos hushållen (Åkestam 

Holst 2009). Fredagsmys definieras enligt Åkestam Holst som “(Att) Slappna av i sällskap av sina 

nära efter en veckas slit” (Åkestam Holst 2009, egen översättning). Reklamen visar hur olika familjer 
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samlas tillsammans framför TVn med tilltugg. Anledningen till att vi valde att inkludera fredagsmys 

som tema i fokusgruppen var för att det av oss ansågs vara ett fenomen som involverade både 

tittandemönster och tillsammanstittande.  

 
Efter att fokusgruppen genomförts utfördes en transkribering av det inspelade materialet. Deltagarna 

döptes till P1-P6 för att behålla deras anonymitet. Det transkriberade materialet resulterade i totalt 25 

sidor (Se bilaga 3). Nästa steg som utfördes var att läsa igenom och kategorisera datan. Intressanta 

svar markerades, och liknande svar kategoriseras för att enklare kunna bearbeta datan. 

3.3 Mailintervju med expert 
För att skapa en djupare förståelse av de insikter och svar som uppkommit genom enkäten och 

fokusgruppen tog vi kontakt med Andreas Wiss som är en expert inom området. Detta för att 

inkludera en TV-distributörs perspektiv i vårt forskningsämne. Vi tog tidigt i vår studie kontakt med 

Bonnier Broadcasting för att få möjlighet att utföra denna intervju med en person med expertis inom 

linjär- och webb-TV. De hänvisade oss till Andreas Wiss som arbetar som digital strateg på företaget. 

Experten befann sig dock under ett pressat tidsschema vilket innebar att intervjun fick utföras via 

mail.  

 
De frågor som utformades skrevs om för att vara anpassade att besvaras i skriftlig form. Detta innebar 

att potentiella följdfrågor fick bifogas för att ge utrymme för reflektioner. Det frågebatteri som var 

utformat efter den planerade muntliga intervjun bestod av sju frågor exklusive följdfrågor (Se bilaga 

4). Frågorna bygger på svar vi inte fått via andra källor, samt på resultat som samlats in via 

fokusgrupp och enkät. Efter beslutet att istället utföra intervjun via mail reviderades frågorna och det 

slutgiltiga antalet frågor blev sju stycken. 

3.4 Metodkritik 
I detta kapitel presenteras problematik som uppkommit i samband med de utförda datainsamlingarna. 

Dessa problem är värda att belysa då de kan ha påverkat de resultat som nåtts via de olika metoderna. 

Ett problem som är av stor vikt att uppmärksamma är definitionen av analog- och digital TV. Dessa 

två varianter av TV var något som respondenterna i enkätundersökningen kunde välja mellan i frågan 

om vilka TV-tjänster som de har i hushållet. Då det analoga TV-nätet lades ned fullständigt år 2007 i 

Sverige så kan det ha skett förvirring av hur respondenterna besvarade enkätundersökningen (Jonason, 

Fischer & Stenérus, 2008, s9). Med analog TV menar vi det grundutbud av kanaler som går att nå om 

sin bostad är kopplad till en kabel-TV-leverantör. Detta är något som bör ha tydliggjorts i 

enkätbeskrivningen. En annan lösning hade kunnat vara att kombinera analog- och digital TV och 

presentera det som linjär TV i enkäten. Detta eftersom linjär TV är den term som används främst i vår 
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uppsats för att beskriva det tablålagda TV-utbudet. På grund av otydligheten som uppstod mellan 

analog- och digital TV så har vi valt att sammanslå dessa i vårt resultatkapitel och kommer därför 

presentera dessa som linjär-TV. 

 
Under genomgången av den insamlade datan från enkäten så identifierades tre stycken svarsbortfall. 

Det första bortfallet som identifierades var ett svar som var identiskt med ett annat svar och hade 

blivit inlämnat samma sekund. Det andra bortfallet var en respondent som hade besvarat enkäten på 

ett felaktigt sätt. Bortfall nummer tre var en av våra frågor som blev besvarad med en fråga från 

respondenten. Respondenten hade svarat lika jämfört med de i samma boendesituation, men svarade 

“Skillnaden mellan Playtjänster och Streaming?” på frågan om “Vilken av tidigare nämnda tjänster 

används mest frekvent i ert hushåll?”. Detta kan dock bara ses som en brist på vår sida, då vi kunde 

ha beskrivit de olika tjänsterna bättre. Detta var den enda respondenten som kommenterade enkätens 

frågor. Varje respondent hade möjlighet att skicka ett mail med eventuella frågor angående 

exempelvis förtydliganden eller vid intresse för arbetets resultat. I framtida forskning bör tydligare 

definitioner framställas. En ungefärlig period borde även ha satts upp för att få aktuella svar. Exempel 

på detta skulle kunna vara “Vilka av dessa tjänster har du använt senaste veckan/månaden?”. På grund 

av att detta inte var formuleringen kan vi inte med säkerhet fastställa hur många som använder dessa 

tjänster i nuläget.  

 
Efter att de inkomna enkätsvaren kategoriserats och utformandet av fokusgruppen påbörjats så 

identifierades två stycken problem. Ett av dessa problem var att de inbjudna deltagarna till 

fokusgruppen bestod av fyra män och två kvinnor vilket skapade en ojämn könsfördelning. Detta var 

något som borde ha setts över men som blev svårt då en av informanterna fick förhinder dagen före 

fokusgruppen och det fanns ett behov av att snabbt hitta en ersättare. I framtida arbeten bör det 

säkerställas att det är jämlik könsfördelning. Det andra problemet som upptäcktes i efterhand var att 

åldersspannet hos deltagarna inte var så stort. Det var ingen i åldern 50+ vilket gjorde det svårt att dra 

slutsatser över hur de äldre generationerna tänker kring tillsammanstittande och tittandemönster.  

 
Vi fann även en del problematik under mailintervjun med Andreas Wiss, expertreferensen. Wiss 

befann sig under ett pressat tidsschema så tanken med mailintervju var att ge möjlighet för honom att 

svara på våra frågor när tid fanns. Metoden som utförts är inte optimal då möjligheten att ställa 

följdfrågor och att få förtydliganden är begränsade. Däremot ansåg vi att en experts kunskap inom 

området är väsentligt för att sätta konsumenternas tankar i jämförelse med expertens kunskap.    

 
I nästkommande avsnitt framförs de resultat som framkommit genom de olika 

datainsamlingsmetoderna som användes under arbetet. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten som framkommit via enkätundersökning och fokusgrupp. De svar 

som enkätundersökningen har resulterat i har bidragit till insikter kring olika familjekonstellationers 

TV-konsumtion. Tanken med enkäten var att låta resultatet bli ett verktyg för att skapa målgrupper 

och frågeställningar inför fokusgruppen. Resultatavsnittet består av fem huvudpunkter. Dessa är 

Informanter och respondenter, Hushållens medieplattformar, Linjär TV och streamingtjänster i 

fokusgruppen, Tittandemönster och gemensamt tittande och Fenomenet fredagsmys. Den första 

punkten behandlar respondenterna och de målgrupper som framkommit av enkätundersökningen, 

samt beskrivning av de informanter som deltagit i fokusgruppen. Då enkätundersökningen främst 

bidrog med svar inom TV-konsumtion så behandlas de resultat som framkommit via 

enkätundersökningen övergripande i punkterna Informanter och respondenter samt Hushållens 

medieplattformar.  

 
De resultat och insikter som framkommit under fokusgruppen behandlas främst under punkterna 4.2-

4.5 men är återkommande under hela resultatkapitlet. 

4.1 Informanter och respondenter 
Respondenternas svar sorterades utifrån storleken på deras hushåll. Totalt bestod respondenterna av 

15 olika sorters familjekonstellationer. Från en person i hushållet upp till 10 personer i ett hushåll. Det 

upptäcktes tidigt i undersökningen att det förekom många olika familjekonstellationer i  hushållen. 

Den familjekonstellation som förekom mest frekvent bestod av två vuxna och två barn. Denna 

familjekonstellation bestod av 35 respondenter och stod för 24% av alla inkomna svar. De hushåll 

med minst antal respondenter bestod av de familjekonstellationer som innehöll flest antal personer. 

Hushåll som bestod av 6, 7 eller 10 personer hade bara en respondent vardera i enkätundersökningen. 

Detta medförde svårigheter att grunda antaganden kring dessa unika hushålls TV-konsumtion.  

 
De familjekonstellationer som var mest förekommande bland enkätundersökningens respondenter var 

två vuxna, två vuxna med två barn, två vuxna och ett barn. Då dessa stod för störst andel av 

respondenterna resulterade detta i att vi inför fokusgruppen strävade efter att finna deltagare som 

passade dessa målgrupper. Fördelningen av alla familjekonstellationerna illustreras i figur 1.  
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Fig. 1. Fördelning av de familjekonstellationer som förekom bland respondenterna i 

enkätundersökningen. 

 
Deltagarna i fokusgruppen bestod av sex personer som alla föll under någon av de målgrupper som 

var främst återkommande i vår enkätundersökning. Informanterna presenteras nedan som P1-P6, samt 

deras familjekonstellation. 

 
P1: Man, 21 år, boende med flickvän och båda föräldrar. 

P2: Man, 24 år, boende med sambo. 

P3: Man, 43 år, boende med fru och tre barn mellan 1-4 år. 

P4: Man, 42 år, boende med fru och två barn över 18 år. 

P5: Kvinna, 37 år, boende med man och tre barn mellan 6-14 år. 

P6: Kvinna, 28 år, boende med sambo. 

 
Åldersspannet på informanterna är mellan 21 och 43 år. En inplanerad informant fick förhinder vilket 

medförde att målgruppen som bestod av en ensamstående vuxen med två barn uteblev. Dessutom var 

det en ojämn könsfördelning i gruppen.  
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4.2 Hushållens medieplattformar 
 
4.2.1 Enkät 
Enkätens huvudfrågor rörde vilka plattformar respondenten hade i sitt hushåll, samt vilken av dessa 

plattformar som används mest frekvent i hushållet. Ett hushåll kan innehålla flera plattformar, men 

respondenten kunde bara identifiera en av dessa som mest frekvent använd. Figur 2 illustrerar den 

totala fördelningen mellan de plattformar som används (lila), samt den tjänst som är mest frekvent 

använd i hushållet (röd). Totalt är det 114 respondenter av 144 som använder streamingtjänster, 

exempelvis Netflix eller HBO Nordic. Denna siffra är något lägre jämfört med de respondenter som 

använder sig av linjär TV, 130 av 144 respondenter. Resultatet visar att linjär TV både är den 

medieplattform som förekommer hos flest respondenter och även är den medieplattform som används 

mest frekvent. 

 

 
Fig. 2. Användning av olika medieplattformar  
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Använda tjänster Antal respondenter Procentuell andel 

Linjär TV (analog- och digital TV) 129 88.3% 

Streamingtjänster 113 78.6% 

Alternativa Streamingtjänster 52 36.5% 

Playtjänster 97 67.5% 

Övrigt 7 4.8% 

Fig. 3. Fördelning av de tjänster som används i hushållen. I den andra kolumnen presenteras antalet 
respondenter som använder sig av tjänsten. Den tredje kolumnen visar den procentuella andelen av 
alla respondenter som använder sig av tjänsten.  
 

Mest frekvent använd tjänst Antal respondenter Procentuell andel 

Linjär TV (analog- och digital TV) 70 48.6% 

Streamingtjänster 50 34.7% 

Alternativa Streamingtjänster 4 2.6% 

Playtjänster 17 11.7% 

Övrigt 3 2% 

Fig. 4. Fördelning av den tjänst som används mest frekvent i hushållen. I den andra kolumnen 
presenteras antalet respondenter som använder sig av tjänsten mest frekvent. Den tredje kolumnen 
visar den procentuella andelen av alla respondenter som använder sig av tjänsten mest frekvent.  
 
Av de frågor som behandlade respondenternas TV-utbud i hushållet så kunde skillnader i svaren 

mellan de olika familjekonstellationerna urskiljas. Frågorna löd: Vilka av dessa tjänster används i ert 

hushåll och Vilken av tidigare nämnda tjänster används mest frekvent i ert hushåll. Respondenterna 

hade under båda frågorna möjlighet att klicka i fem olika tjänster eller medieplattformar inom TV och 

streaming. Under första frågan gavs möjligheten att klicka i valfritt antal tjänster, under andra frågan 

gavs respondenterna enbart möjlighet att välja en tjänst.  

 
Hos ensamboende personer så var linjär TV det mest förekommande (21 av 25 respondenter), följt av 

streamingtjänster (18 av 25 respondenter). Playtjänster förekom i 16 av 25 hushåll och tre av 

respondenterna ansåg även att playtjänster var den mest frekvent använda tjänsten i hushållet. Av alla 

ensamboende så framgick det att streamingtjänster var respondenternas primära val.  

 
Av hushållen som bestod av två personer (36 respondenter totalt) så var linjär TV även i detta fall mer 

förekommande i hushållen än streamingtjänster. Både inom popularitet och som huvudsaklig använd 

tjänst för TV-konsumtion. I hushåll som bestod av två vuxna var det playtjänster som var mest 
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förekommande. I dessa hushåll så använde 21 av 30 respondenter sig av playtjänster, gentemot 

hushåll med en vuxen och ett barn där endast 2 av 7 använde sig av playtjänster. Barnen i de hushåll 

med två personer var alla 18 år eller äldre. 

 
I de hushåll som bestod av tre personer (27 respondenter totalt) så förekommer även tre olika 

familjekonstellationer (tre vuxna, två vuxna och ett barn, en vuxen och två barn). Hos respondenterna 

med tre personer i hushållet så hade 25 av 27 linjär TV hemma. Däremot var det enbart 15 av dessa 

respondenter som ansåg att det var den mest frekvent använda tjänsten i hushållet. I de hushåll med 

barn förekom linjär TV i samtliga hushåll. Däremot var linjär TV inte något som fanns i alla hushåll 

som bestod av tre vuxna. I dessa hushåll var streamingtjänster den vanligaste medieplattformen (5 av 

6 respondenter), gentemot linjär TV som förekom i 4 av 6 hushåll. 

 
Personer som bor i hushåll som består av fyra personer har den största andelen respondenter i enkäten, 

39 stycken. Även bland dessa respondenter är linjär TV mest förekommande. Däremot är fördelningen 

mellan vilken medieplattform som är mest frekvent använd lika mellan linjär TV och 

streamingtjänster. Båda dessa plattformar fick 16 röster vardera.  Familjer bestående av två vuxna och 

två barn var den grupp av respondenter som i störst utsträckning använde sig av playtjänster, 30 av 35 

respondenter. Familjekonstellationen bestående av två vuxna och två barn är enligt den insamlade 

datan även den största användaren av streamingtjänster. I dessa hushåll använder 33 av 35 (94,3%) 

respondenter sig av streamingtjänster.  

 
Det är tydligt utifrån datan att det linjära TV-utbudet (digital- och analog-TV) är dominant i de flesta 

hushåll (se figur 2). Det skiljer sig däremot inte mycket från streamingtjänster som förekommer hos 

majoriteten av respondenterna. Även användandet av playtjänster förekom frekvent hos 

respondenterna, dock inte i lika stor utsträckning som streaming och linjär TV. De tydligaste 

särdragen är mellan barnfamiljer och hushåll som enbart består av vuxna. I hushåll som endast består 

av vuxna är användandet av streamingtjänster lägre i jämförelse med barnfamiljer. Däremot förekom 

playtjänster i fler hushåll än streamingtjänster i hushåll med två vuxna, vilket det inte gjorde i någon 

annan familjekonstellation. 
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4.2.2 Fokusgrupp 
I fokusgruppen diskuterades både vilka enheter och vilka tjänster som finns i de olika hushållen. Det 

diskuterades även vilka genrer av TV-program och film som lämpade sig bäst och för vilken enhet. 

Ett annat ämne som togs upp var vilken typ av enhet eller tjänst som passade tillsammanstittande bäst 

och vad det är som utmärker dessa. 

 
När informanterna blir tillfrågade vilken enhet som passar bäst för att titta på TV-serier och filmer så 

var det en stor spridning mellan svaren. Ipad och TV med hjälp av Chromecast/Apple TV fick 2 av 6 

röster vardera, dator uppkopplad till TV fick 1 av 6 röster och vanlig TV fick även den 1 av 6 röster. 

P5 menade på att det varierade i familjen, de vuxna kollade på vanliga TV:n medan barnen tittade på 

datorn. Denna kommentar stämmer överens med forskning utförd av Saxbe, Graesch and Alvik, som 

påstår att om det finns en TV, eller i detta fall en dator, i barnens rum så är det en större sannolikhet 

att de tittar på sin egna TV själv. Jämfört mot föräldrarna som majoriteten av tiden bara tittar på TV i 

vardagsrummet tillsammans med någon (Saxbe, Graesch and Alvik, 2011, S184). Informanterna 

tillfrågades även vilka streaming- och playtjänster som används i hushållet. Det framgick att alla 

informanter använde sig av minst två streamingtjänster. Populärast var Netflix och Viaplay. 

Anledningen till att hushållen betalar för flera streamingtjänster var för att streamingtjänsterna kunde 

komplettera varandras utbud. P1 och P2 nämner även att de använder sig av illegala streamingtjänster 

som exempelvis Dreamfilm. Detta förekom i de fall som de legala streamingtjänsterna inte hade en 

specifik film eller serie som P1 och P2 ville se. En undersökning utförd av Survey Monkey och 

Business Insider visar att detta även är fallet för majoriteten av de som använder sig av alternativa 

streamingtjänster som är gratis. (Sterbenz, Kiersz and Lubin, 2014) 

 
P5 ser playtjänster som en slags back-up av det linjära utbudet medan P6 använder exempelvis SVT-

play som streamingtjänst för att se på dokumentärer. Det framgår att playtjänster kan ses både som ett 

komplement och som en kanal att kolla på sådant man missat när de visats linjärt. Detta är något som 

även vår expertkontakt anser vara  en av fördelarna med playtjänster. Enligt P4 så har det aldrig gått 

så dåligt för linjär TV som det går just nu. P3 fyller i att “De konkurrerar ut sig själva med 

Playtjänster”.  

 
Vi lät deltagarna i fokusgruppen utföra en övning där de fick para ihop fyra olika enheter med fem 

olika genrer av TV-program och filmer. Detta för att se om det förekom olika preferenser mellan 

informanterna gällande de främst använda enheterna för TV-tittande. Det framgår både i enkäten och i 

fokusgruppen att användandet var jämnt mellan användandet av linjär TV och streamingtjänster. 

Därför ansåg vi det vara av intresse att undersöka om informanterna väljer olika typer av plattformar 

beroende på vad för utbud de tittar på. 
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Enheter att välja mellan: Dator, Surfplatta, Telefon, TV.  

Genrer att välja mellan: Actionfilm, Barnprogram, Komedifilm, TV-serier, Underhållningsprogram.   

 
Det var en bred fördelning av hur informanterna placerade de olika genrerna. P2 la alla lappar förutom 

barnprogram på dator. Barnprogram ansågs enligt P2 passa bättre på surfplatta. Enligt informantens 

egna erfarenheter så används surfplattor väldigt frekvent av barn för att titta på barnprogram. P6 ansåg 

att underhållning passade bäst på telefon och likt P2 att barnprogram var mest lämpat att se på 

surfplatta. Resterande genrer ansåg P6 passade att se på TVn bäst i dennes vardag. P4 hade samma 

preferenser som P6 och menade på att ljud och bild är viktigt, därför ansågs TVn som optimal. P3 

hade en annorlunda situation hemma jämfört mot de andra deltagarna, då barnen var de som använde 

TVn och de vuxna använde sig av surfplattor för underhållningsprogram. Barnen använder dock 

surfplattorna också, men då är fokus på YouTube. TVn används främst för barnprogram i P3s hushåll. 

För gemensamt tittande är gruppen överens om att TVn lämpar sig bäst. “TVn är oftast centrum i 

många vardagsrum så det blir väl att man samlas runt den automatiskt. Så fort du har en portabel 

device blir det mycket mer intimt och personligt” säger P2. Se figur 5 för fullständig fördelning 

mellan plattform och genre. 

 

TV Surfplatta 

Actionfilm: 5 röster 
Barnprogram: 1 röst 
Komedifilm: 4 röster 
TV-serier: 3 röster 
Underhållningsprogram: 1 röst 

Actionfilm: 0 röster 
Barnprogram: 5 röster 
Komedifilm: 2 röster 
TV-serier: 1 röst 
Underhållningsprogram: 1 röst 

Telefon Dator 

Actionfilm: 0 röster 
Barnprogram: 0 röster 
Komedifilm: 0 röster 
TV-serier: 1 röst 
Underhållningsprogram: 2 röster 

Actionfilm: 1 röst 
Barnprogram: 0 röster 
Komedifilm: 1 röst 
TV-serier: 1 röster 
Underhållningsprogram: 2 röst 

Fig. 5. Fördelningen mellan plattform och genre. 
 
En diskussion uppstod angående definitionen av TV-apparaten och dess roll. P2 var osäker kring vad 

som räknades som TV då denne använder sig av datorn med uppkoppling till TVn. Frågan som 

uppkom var vad man skulle kunna definiera som TV. Konsensus var att termen TV var vag. “Tittar 

man på TV om man använder datorn som källa men TVn som skärm?” P2 ansåg att om det var 

trådlöst, exempelvis Apple TV eller Chromecast, så var TV-apparaten plattformen. Om det dock var 

via kabel, exempelvis dator kopplad till TV med HDMI, ansåg P2 att datorn var plattformen.  
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Likt enkätrespondenterna så tenderar informanterna i fokusgruppen att ha en jämn fördelning mellan 

användandet av linjär TV och streamingtjänster. Det råder däremot olika mening mellan 

respondenternas åsikter kring vilken av plattformarna som skulle vara bättre. Det finns tydliga för- 

och nackdelar med de båda menar fokusgruppsdeltagarna. P2 argumenterar för streamingtjänster men 

förstår varför det finns anledningar till att föredra den linjära TVn framför streamingtjänster. Det 

huvudsakliga argumentet för linjär TV är de omkringliggande rutiner och traditioner som sker i 

samband och som förknippas med det linjära TV-tittandet. P3 använder den linjära TVn som en rutin 

för barnens skull. P3 menade att “Då vet man att klockan är si och så mycket och efter är det dusch 

och det blir en rutin i vardagen”. Rutinerna präglas in i en tidig ålder med hjälp av en TV-apparat 

(Jakob Bjur, 2009, s60). P5 säger att rutinerna är att föredra, men egentligen vill personen se något när 

den själv vill (Bjur, 2009, 60-62). Att själv bestämma när man vill se på något och själv styra, samt att 

slippa reklam, det är huvudargumenten för streamingtjänster. P4 anser att det är en generationsfråga, 

då dennes föräldrar bara tittar på linjär TV, fastän de har kunskapen att använda sig av 

streamingtjänster och annan teknik. P4 tar upp en intressant punkt som passar in på de definitioner av 

konsumentkategorier som tidigare har uppkommit i teorin Diffusion of Innovation (Rogers, 1983, 

s250). P4 använder sig i sitt fall en variation av linjär TV och streaming, medans barnen använder sig 

av streamingtjänster och Youtube. 

4.3 Linjär TV och streamingtjänster i fokusgruppen  
Vår frågeställning kretsar kring hur play- och streamingtjänster påverkar tittandemönster och det 

gemensamma tittandet på linjär TV. Därför har ett av målen med fokusgruppen varit att identifiera 

interaktioner som sker under och omkring TV-tittandet. Vi har sökt en förståelse av hur informanterna 

konsumerar linjär TV och i vilka sammanhang streamingtjänster används. Då tittandemönster står 

nära gemensamt tittande så presenteras dessa resultat under samma punkt. Denna punkt innefattar 

således i vilket sällskap och i vilka sammanhang personen väljer att titta på något tillsammans med 

någon annan. Samt vad det finns för värde i det gemensamma tittandet. 

 
Diskussionerna om tittandet på linjär TV kretsar till stor del runt rutiner och inpräntade vanor (Jakob 

Bjur, s60). Dessa innefattar både rutiner i hemmet som baseras på TV-tablån och tittandemönster där 

TV-tittandet inte är den primära aktiviteten som sker (Saxbe, Graesch och Alvik, 2011, s182). Tre av 

respondenterna nämner att de tittar på TV i samband med måltider. P3 menar att deras TV alltid är i 

gång under hela eftermiddagen och kvällen. De använder den som bakgrundsljud och underhållning 

när de lagar- och äter mat. P1 som är den yngsta deltagaren i fokusgruppen tittar främst på linjär TV 

tillsammans med sina föräldrar i samband med middagen, därefter förflyttar han sig upp på sitt eget 

rum och ser på serier. P1s rutiner stämmer överens med forskning utförd av Saxbe, Graesch och 

Alvik. Denna forskning ansåg att barnen i familjen spenderar mindre tid framför TV-apparaten i 
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vardagsrummet med resten av familjen om de har en egen TV på sitt rum, men att de ändå spenderar 

en del av sin tid i vardagsrummet med familjen framför TV. (Saxbe, Graesch och Alvik, 2011, s186). 

P1 anser också att det är på grund av rutin som tablålagd TV fortfarande används.  

 
I frågan om det finns någon som har större inflytande över TV-apparaten så framgår det att det är 

annorlunda sedan introduceringen av streamingtjänster. Möjligheten av att titta på olika enheter på ett 

eget utbud medför att det inte längre är problem med osämja kring valet av vad som ska tittas på. Det 

visar sig ändå att det sker prioriteringar om vem som ska använda TV-apparaten. I P6 fall så är det 

hennes sambo som får använda TVn inför specifika fotbollsmatcher, däremot menar hon att hon själv 

inte har det behovet. Detta fenomen förekommer även i P1s familj. I detta fall har det uppkommit en 

oskriven regel och rutin av pappan i familjen att klockan 19.30 alltid ha rätten att titta på SVT-rapport. 

Konsensus i gruppen tyder på att möjligheten att komplettera det linjära TV-tittandet med streaming- 

och playtjänster väger upp för det man missar. “Det är inget skrivet i sten. Missar vi något så tar man 

upp plattan eller telefonen eller datorn. Förut hade man ju gnällt, då var det ju kört.” säger P4. 

 
Tillsammanstittande på linjär TV med hela hushållet är något som sällan förekommer hos 

informanterna. I de olika familjekonstellationerna ser tillsammanstittandet på linjär TV olika ut i 

majoriteten av fallen. Av de familjekonstellationer som förekom bland deltagarna i fokusgruppen 

fanns två av dessa konstellationer i dubbla uppsättningar. Det finns två informanter som bor med sin 

sambo, samt två som bor med sin partner och tre barn. P2s hushåll ser likadant ut som P6s, medan P3s 

är snarlikt P5s hushåll. Skillnaden mellan de som är på plats i fokusgruppen är ålder och kön. Utöver 

detta finns även skillnader i ålder och kön på barnen i familjen. Trots att familjekonstellationerna är 

lika så skiljer det sig mellan hur ofta hela hushållet samlas kring TV-apparaten. I P3s fall så samlas 

hela familjen runt TV-apparaten åtminstone stundtals, nästan varje dag. Hos P5 som har äldre barn 

förekommer det väldigt sällan att hela familjen är samlad. P4 som har två hemmaboende barn över 18 

år säger att det i deras fall aldrig händer. Hos informanterna tenderar tillsammanstittande på linjär TV 

med hela familjen förekomma mer sällan desto äldre barnen i hushållet är. Enligt Jakob Bjur finns 

inga omfattande studier om hur vanligt tillsammanstittande är jämfört mot ensamtittande. Det finns 

dock många studier som visar att individualiseringen av TV-tittande har skapat möjligheter för 

individen att titta på vad man vill när man vill. Vilket kan vara en förklaring på splittringen (Bjur, 

2009, s60). Linjärt TV-tittande var något som aldrig förekom hos P2 medan det i P6 fall var något 

som inträffade vid vissa tillfällen.  

 
Streamingtjänster har medfört möjligheten att få ett individualiserat utbud och banat väg för hushållen 

att bruka andra enheter än TV-apparaten för sin mediakonsumtion. Hos deltagarna i fokusgruppen 

tittade fyra av sex personer på TV-serier och filmer i vardagsrummet. Resterande två informanter sa 

att sovrummet var där den huvudsakliga mediakonsumtionen skedde. P5 Svarade att det finns en 
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uppdelning i familjen om var man ser på TV någonstans. De vuxna tittar på TV i vardagsrummet, 

medan barnen använder sig av datorer eller andra plattformar i deras sovrum. P4 anser att de i deras 

hushåll tittar på TV i vardagsrummet och sedan går till sovrummet för att fortsätta titta på TV där. 

Fokusgruppens inställning till möjligheten att se på varsin skärm är både positiv och negativ. P4 anser 

att det är bra i barnfamiljer som har lite äldre barn. P3 som har yngre barn förespråkar att samlas hela 

familjen för att lära sig dela.  

 
Man behöver inte ha varsin iPad när man är fyra år. Det kan vara schysst att dela med lillebror också. 

Annars blir det att de står med varsin och en tittar på tv. Då plockar vi bort allt och då är det tv som 

gäller och det där barnprogrammet. Det köper dem idag liksom. Jag vet att det är många av våra 

bekanta som inte kan göra så med sina barn. Det blir ett jävla ramaskri. De ska ju ha sitt på sitt rum 

eller vad det kan vara, dom delar ju inte alls. (Informant P3)  

4.4 Tillsammanstittande och tittandemönster 
Alla i fokusgruppen är ense om att streamingtjänster har en påverkan på tittandet och tittandemönster 

på linjär TV. P2 är övertygad om att streamingtjänster har påverkat hur man tittar på TV. Han menar 

dock på att det som främjar det gemensamma tittandet inte är själva streamingtjänsten utan utbudet av 

media. Streamingtjänsterna är enligt hans mening bara verktyget. “Hade inte de funnits hade jag tagit 

till andra metoder” menar P2.  

 

Ett av de tittandemönster som tas upp i fokusgruppen är binge-watching, vilket är att sträcktitta på en 

TV-serie. Både P4 och P2 nämner att de sträcktittat på TV-serier. Detta görs vid mån av tid och om 

det är något som tilltalar personen extra mycket. Det sätt som P2 främst konsumerar TV-serier på är 

däremot att följa serien från det att den ges ut för att sedan se avsnitten i den takt som de släpps. 

Oftast veckovis. “Ibland sträcktittar vi. Det kunde man ju inte göra förut, då hade man ju sällan en 

hel box hemma” säger P4. 

 

De sorters media som informanterna ser i sällskap med andra är varierande. Det mest förekommande 

är att se på TV-serier. Detta sker oftast genom att koppla datorn eller telefonen till TVn och använda 

den som skärm. Det framstår dock utifrån respondenterna att det linjära TV-utbudet är det som får 

hela familjen att samlas i TV-soffan. P5 menar att material som sänds i direktsändning får familjen att 

titta tillsammans, framförallt på helgerna. Hon nämner även att det är väldigt sällan som de i familjen 

tittar på samma skärm under veckodagarna. P5s barn hade tillgång till egen TV och dator på sina rum. 

Detta skapade möjlighet till att individualisera sitt tittande och titta på TV ensam, vilket är vad barn 

föredrar enligt tidigare nämnda studier. (Saxbe, Graesch och Alvik, 2011, s186) 
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Vi lät deltagarna i fokusgruppen säga vad tillsammanstittande innebär för dem och det övergripande 

svar vi fick var att sitta i samma soffa och titta på samma skärm. Att titta på TV och streamingtjänster 

tillsammans var något som alla i fokusgruppen föredrog över ensamtittande. Den sociala interaktionen 

som sker i samband med tittandet är det som värdesätts. Enligt studien utförd av Saxbe, Graesch och 

Alvik så föredrar de vuxna i ett hushåll att titta på TV tillsammans, vilket gör att TV-apparaten blir en 

plattform för social aktivitet. Det skedde social interaktion i samband med TV-apparaten, den sociala 

kontakten kunde vara relaterad till TV-programmet eller filmen, men kunde också vara orelaterad 

(Saxbe, Graesch och Alvik, 2011, s186). P6 menar att det är mysigare att titta tillsammans, P2 fyller i 

att det även är för att man är nära den man tycker om. P4 och P3 värdesätter att se på något som 

uppskattas av den andre parten. Det skapas ett värde i att exempelvis höra någon annan skratta. En 

aspekt av tillsammanstittandets värde var att det uppmuntrade till samtalsämnen. På frågan om det 

finns något värde i att titta tillsammans så svarade P4 att just TV-serier lämpar sig väldigt bra. Varpå 

P1 och P2 instämmer och menar att man i slutet av serien kan diskutera med den andra vad man sett 

och vad man tror kommer hända i nästa avsnitt. P2 nämner att han brukar läsa mycket teorier och ta 

del av diskussioner online, speciellt kring de serier han investerat i, vilket är en del av fenomenet 

Social TV. (Krämer et al., 2015, s256) 

 
Att diskutera TV-serier är ett återkommande fenomen som nämns av informanterna. P6 berättar om 

att det märks på jobbet att just TV-serier engagerar många och det ofta pratas om det. P1 nämner hur 

man ser intresset av exempelvis serien Game of Thrones på Facebook när ett nytt avsnitt släppts. 

Detta är ett fenomen som kallas för Social TV. Med hjälp av sociala medier finns det möjlighet att 

dela med sig av reaktioner och kommentarer live under TV-programmet. (Ducheneaut et al., 2008, 

s1).  När det gäller film råder det inte ett lika stort engagemang hos informanterna. P4 menar att den 

TV-serier har en effekt som filmer inte ens kommer i närheten av. P4 säger att “Även om det skulle 

vara en storfilm eller något som jag gärna vill se så går serierna före för man har följt dem”. Enligt 

P5 så är det smidigt att se på serier då de ofta inte är mer än en timme långa. Det lämpar sig på 

vardagar framförallt. Det framgår tydligt av P1, P2 och P4 att serier är att föredra framför filmer. Ser 

man en film så är det någon man sett fram emot under en längre tid. Något som tas upp av P6 är att 

hur uppfattningen om tid har förändrats. Hon menar att många filmer idag är 2-3 timmar långa, vilket 

är längre än hur det var förr. 

 
Att vara låst till enbart en TV-apparat är inte längre fallet i många hushåll. Därför sökte vi svar på om 

familjesammanhållningen påverkas av möjligheten att se på olika plattformar. Det råder samtycke om 

att introduceringen av streamingtjänster och tittandet på olika plattformar har förändrat sättet hur 

familjen konsumerar TV och film. Innehållet har blivit mer individanpassat. Konsensus är att man får 

möjlighet att se på det man vill, utan att behöva hindras eller störa någon annan. Jakob Bjur anser att 

TV-program online har helt ändrat hur man tittar på TV. Detta menar Bjur inte betyder att ändringen i 
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TV-tittande har haft en effekt på individens konsumering av TV eller individualisering av TV. (Jakob 

Bjur, 2011, S263) P4 menar att det är mindre osämja i familjen nu och att om de enbart haft en TV-

apparat nu hade de inte kunnat komma överens vad de skulle kolla på. P1 säger att man nu kan dela 

upp sig och se på vad man vill, var man vill, vilket stämmer överens med Bjurs forskning och även 

Saxbe, Graetsch och Alviks forskning. Likt P1 så menar P2 att ju fler TV-apparater, desto fler 

möjligheter att anpassa sig efter intressen och behov av att se vad man vill och när man vill. Som 

tidigare nämnts så värnar P3 i denna fråga istället om att dela med sig. Att man inte behöver varsin 

media-plattform vid fyra års ålder. 

4.5 Fenomenet fredagsmys 
Fenomenet fredagsmys är något som innefattar både gemensamt tittande och tittandemönster. Därför 

ställdes ett antal frågor gällande fredagsmys till informanterna för att få en uppfattning av deras bild 

om vad fredagsmys betyder för dem. Den allmänna bilden av fredagsmys i fokusgruppen kretsar kring 

mat och gemenskap i samband med konsumtion av någon form av media. Hälften av gruppens 

deltagare föredrar det linjära TV-tittandet när det gäller fredagsmys då de menar att det uppmuntrar 

till att samlas. P4 tycker egentligen att serier tittade via streamingtjänster är bättre men kollar ändå på 

det linjära utbudet eftersom det är live just då. P6 menar att det är fredagsunderhållningen som linjär 

TV har kvar, att det är på det sättet tittare samlas. 

 
Vi visade två filmklipp för informanterna som illustrerade två versioner av fredagsmys. Den första var 

den klassiska reklamen från OLW som visar en familj som samlas och tittar på TV tillsammans. Det 

andra klippet som visades var en reklamfilm från Bredbandsbolaget som släpptes under våren 2016. 

Detta klipp visar en familj som sitter samlade i soffan men var och en i familjen tittar på en egen 

skärm. Vi bad informanterna motivera hur väl de båda filmerna speglar hur de tror fredagsmyset ser ut 

överlag idag, samt vilken av de två klippen som passar bäst in hos hushåll. Konsensus gällande det 

första klippet var att det var den stereotypa bilden av fredagsmyset och att den var mer inriktad på 

småbarnsfamiljer. Enligt P3 så speglar OLWs reklam hur det ser ut i hans hushåll medan resten av 

gruppen menar på att det snarare såg ut så förr. Antingen när de själva var yngre eller barnen var små. 

P1 menar att det såg ut sådär innan man kunde se på olika enheter. P4s åsikt gällande det andra 

klippet var att det var mer likt hur det ser ut idag medan P2 menade att han hade svårt att relatera till 

något av klippen. P2 menar att det är mer likt det första klippen, att sitta och kolla tillsammans.  
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Jag skulle nog säga att jag relaterar till båda. Det känns som att första filmen var när jag var 1-15 år 

och den andra 16-21 år. När jag var mindre var det så att jag satt med föräldrarna och tittade. Vi 

kollade på samma program på fredagar, nu kan jag och min flickvän titta på TVn medan mamma tittar 

på ipaden och pappa på datorn, helt beroende på vad som går på TVn och vad som intresserar alla. 

Sen är det klart att om det är något som alla finner intressant så kollar vi alla på det. Men jag kan 

relatera till båda. (Informant P1) 

 

Vi nämner för fokusgruppen att det snart är fem år sedan OLWs reklam släpptes och ställer frågan om 

det gått så fort från att vara en gemensam familjestund till den bild Bredbandsbolaget förmedlar. 

Majoriteten av gruppen menar att det absolut kan ha utvecklats så fort. P1 antar att det är ett samband 

med att Netflix och andra stora streamingtjänster infördes på den svenska marknaden, plus att de kan 

ses på individuella plattformar i familjen. Anledningen att dessa tjänster blivit så etablerade i de flesta 

familjer är enligt P2 att produkterna är så välutformade att vem som helst kan lista ut hur man 

använder dem, samt utbudet som de förmedlar.  

5. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras de insikter och resultat som framkommit både via enkätundersökningen och 

via fokusgruppen. Vi jämför även vårt resultat gentemot tidigare forskning och teori som presenterats 

i kapitlet Teori och tidigare forskning. Syftet med vår forskning var att undersöka om 

streamingtjänster har bidragit med en förändring kring det gemensamma tittandet och tittandemönster 

på linjär TV. Därför ligger fokus i detta avsnitt att utifrån den data som samlats in reflektera kring vad 

våra resultat säger om detta. 

5.1 Streaming- och playtjänsters inflytande på linjär TV 
Streamingtjänster har definitivt haft en påverkan på det linjära TV-utbudet. Av fokusgruppens resultat 

att döma så har play- och streamingtjänster både introducerat nya tittarvanor och påverkat hur man 

tittar på media i sällskap med andra. Likt tidigare forskning pekar även vårt resultat på att play- och 

streamingtjänsters inflytande kan ses från olika synvinklar. De kan ses både som komplement och 

konkurrent till det linjära TV-utbudet.  

 
I fokusgruppen påpekar en av respondenterna att TV-bolagen konkurrerar ut sig själva med sina 

playtjänster och menar att det är därför det går dåligt för TV just nu. Vi presenterade detta påpekande 

för Andreas Wiss på Bonnier Broadcasting som är expert inom både linjär TV och playtjänster. Detta 

för att få en inblick i vad de som distribuerar TV anser att playtjänster har för roll för det linjära 

utbudet. Det visar sig att både för det linjära utbudet och för bolagets playtjänst så redovisades starka 

tittarsiffror, där antalet strömningar nästan fördubblats mellan år 2014 och 2015 (TV4-gruppen, 
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2016). Uttalandet från vår expert har tydliga likheter med det som Thorgersen och Hansson fick av sin 

informant på SVT. Informanten menade att playtjänsten täpper till luckorna i det linjära utbudet 

(Thorgersen och Hansson, 2010, s16). Vår expertkontakt menar att tittaren snarare får fler alternativ 

att se samma eller nya typer av innehåll, samt att det mesta även går att se samtidigt eller i efterhand i 

deras playtjänst. Experten anser att playtjänster och det linjära utbudet kompletterar varandra i den 

mån att de tillgodoser användarnas behov. I vår enkätundersökning visade sig playtjänster förekomma 

i nästan 70% av respondenternas hushåll. Detta stärker expertens uttalande kring playtjänsternas stora 

uppgång i användning. Resultaten påvisar även att nya tittandemönster kan tänkas uppstå i samband 

med streaming- och playtjänsters utveckling. 

 
Att TV-tittandet ser olika ut beroende på social kontext är något som Sjöberg och Linder skriver i sin 

uppsats. Detta är ett fenomen som även vi upptäckt under vår studie. De drar även slutsatsen av att 

webb-TV ses som ett komplement till det linjära utbudet (Sjöberg och Linder, 2014, s29). Även all 

vår data pekar på att linjär TV och playtjänster i flera hushåll används parallellt. Detta medför 

möjligheter för tillsammanstittande då man inte behöver hålla sig till det linjära utbudet och dess 

tablå. Det medför även en möjlighet att få ett individualiserat utbud. Streamingtjänsternas roll i detta 

har utifrån fokusgruppen visat sig vara att ta del av det utbud som inte sänds på TVn. Den yngre 

publiken dras till streamingtjänsterna och möjligheten att själva styra över vad, var och när de tittar på 

något. Detta är något som vår expertkontakt också nämner. Enligt experten så är den genomsnittlige 

tittaren på deras playtjänst något yngre än de som ser på det linjära utbudet. Som tidigare nämnts så 

har TV-tittandet i Sverige backat med omkring 6% sedan Netflix lanserades i Sverige (MMS, 2015, 

s5).  

 
Synen på linjär TV i fokusgruppen är att de konkurrerar ut sig själva eller blir utkonkurrerade av 

streamingtjänster. Detta stämmer inte överens med den data som vi har samlat in och som experten 

refererar till. Orsaken till att det linjära TV-tittandet inte visar en större förlust av tittare kan tänkas 

bero på att man inte kan mäta antalet aktiva tittare. TV-tittandet kan vara den sekundära aktiviteten 

som pågår. Som framgår i fokusgruppen var det en stor del informanter som hade TVn igång i 

samband med annan aktivitet. En av informanterna nämner att TVn är i gång under både matlagning 

och middagen, samt används som en rutin för att styra vardagen. (Jakob Bjur s60)  

5.2 Tittandemönster och värdet i tillsammanstittande 
Det är tydligt att både streaming- och playtjänster har haft ett inflytande på konsumtionen av linjär 

TV. Framförallt har de banat väg för ett mer individanpassat utbud. Det är inte längre av lika stor vikt 

att anpassa sig efter en fast TV-tablå då utbudet ofta kompletteras via en tillhörande playtjänst. Det 

framkommer tittandemönster hos informanterna i fokusgruppen som påverkas av både det linjära TV-

utbudet och via streamingtjänster. Den mest markanta påverkan som streamingtjänster har medfört är 
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det som nämnts återkommande i denna text: möjligheten att själv styra var, när och hur man vill titta. 

Denna möjlighet har banat väg för både ett mer individualiserat utbud för konsumenten, samt främjat 

det linjära TV-utbudet i den mån att de kan förmedla repriser och ett utökat innehåll. Denna 

komplettering av det linjära utbudet som har skett har även medfört tittarvanor hos konsumenterna 

som tidigare inte existerat. Som vår expertkontakt Andreas Wiss nämnde så medför det ett tittande 

som tillåter ett oberoende av vilken plattform som används för konsumenten att titta på. Detta märks 

tydligt i fokusgruppen då ett frekvent återkommande beteende är att förflytta sig i hemmet till en 

annan plattform. Det här beteendet sker om exempelvis TVn är upptagen eller om personen i fråga vill 

se något enskilt, samt om tittaren byter rum till exempelvis sovrummet. 

 

I fokusgruppen förekommer rutiner som präglas av det linjära TV-utbudet. Man kan ha rutiner som att 

äta middag framför TVn och titta på specifika program. Använda TVn som en slags hjälp för att 

bibehålla en rutin i vardagen. Ett exempel på detta är en av informanterna från fokusgruppen som styr 

vardagliga aktiviteter med hjälp av TV-tablån. Informantens barn vet att efter barnprogrammen är det 

dags att duscha för att sedan sova. Rutiner baserade på detta vis förekommer inte lika frekvent eller i 

samma grad gällande streamingtjänster. Att styras av ett schemalagt utbud kan tyckas strida mot 

själva idén av det individanpassade tittandet som streamingtjänster medför. 

 

Utöver det plattformsoberoende tittandet så identifieras även ett tittandemönster som grundar sig i 

samspelet mellan det linjära utbudet och streamingtjänster. Som tidigare nämnts så är det vanligt att 

växla plattform beroende av vilken kontext tittandet sker. En viss typ av program kan tänkas lämpa 

sig bättre i vissa sammanhang. I fokusgruppen sker det linjära tittandet i största grad på fredag- och 

lördagskvällar i sällskap av familjen. Vår expertkontakt menar att detta beror på ett starkt utbud av 

“lägereldsformat” och med ett utbud som är live så blir det ett incitament att samlas och titta just då. 

Ett fenomen som nämns i fokusgruppen som kan liknas med det incitament direktsänd TV bidrar med 

är möjligheten att diskutera händelser och utspel som sker inom framstående TV-serier och program 

via sociala medier. Detta har behandlats tidigare i uppsatsen under rubrik 2.4 Social TV.  Detta 

används av producenterna för att motta feedback och respons från konsumenterna samtidigt som det 

skapar intresse och diskussion hos tittarna. En fördel med streaming- och playtjänster är att ha tillgång 

till hela säsonger av olika serier. I samband med streamingtjänsternas introducering i samhället så har 

tittandemönstret och fenomenet binge-watching uppkommit. En av informanterna i fokusgruppen 

menar att det inte förekom i samma utsträckning förut då man sällan hade en hel DVD-box hemma. 

Streamingtjänster kan i denna aspekt ses som överlägsen då ett stort utbud TV-serier går att nå från en 

plattform och till ett betydligt lägre pris. 

 
Tillsammanstittande är något som alla i vår fokusgrupp värdesätter och föredrar än att se på något 

själv. Streamingtjänster kan hjälpa eller stjälpa tillsammanstittande, detta på grund av att 
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individualiseringen av TV öppnar möjligheten att se på vad man vill när man vill. Det skapar däremot 

också en anledning att titta på TV tillsammans då man inte är bunden till ett schemalagt TV-

användande. Det finns tendenser i fokusgruppen som tyder på att tillsammanstittande kan ses som en 

ålder- och generationsfråga. Det visar sig att i hushållen med barn under 15 år så är det i största grad 

de vuxna i hushållet som samlas kring TVn. Barnen har istället en benägenhet att sitta på sitt rum med 

datorn eller en surfplatta och använda sig av streamingtjänster och Youtube. Detta diskuteras vidare i 

punkt 5.3 Diffusion of Innovation. 

5.3 Diffusion of Innovation 
Diffusion of Innovation är en teori som används för att se graden av acceptans och hur lyckad en 

innovation är. Med hjälp av denna teori som grund har vi kunnat se att streamingtjänster har blivit 

accepterad hos majoriteten av våra informanter och respondenter. Vi drar därför slutsatsen att 

streamingtjänster har blivit accepterade av late majority, de konsumenter som är strax efter 

genomsnittskonsumenten i accepterandet av en ny innovation. För att med absolut säkerhet säga att vi 

har nått late majority enligt Diffusion of Innovation skulle mer utförliga undersökningar behöva 

utföras. Det går dock med säkerhet att säga att streamingtjänster ännu inte har nått laggards, den äldre 

generationen. Detta var en diskussionspunkt i fokusgruppen där konsensus var att föräldrarna till 

informanterna ännu inte accepterat streamingtjänster i sin vardag, trots att de besatt kunskap om och 

åtkomst till tjänsterna. Streamingtjänster som exempelvis Netflix och HBO uppnår alla attribut som 

teorin anser vara viktiga.  

 
Med hjälp av enkätdatan och fokusgruppsdeltagarnas diskussioner så går det att göra generaliseringar 

om vilka konsumentgrupper som föredrar att använda streamingtjänster före linjär TV. De 

konsumentgrupper som har mindre teknisk kunskap (late majority och laggards) använder linjär TV i 

större utsträckning än streamingtjänster. Motsatsen till dessa användare early adoptors och early 

majority, exempelvis ungdomar och barnfamiljer med familjemedlemmar som är tekniskt kunniga. 

Dessa har en större tendens att använda sig av streamingtjänster. De olika konsumentgrupperna har 

egna preferenser på hur de ser på TV och har också olika tittandemönster tack vare 

streamingtjänsternas möjlighet att förmedla ett individanpassat utbud. Skillnaden på 

tillsammanstittande mellan de olika konsumentgrupperna påverkas av åtkomsten av streamingtjänster 

och det utbud som finns i hushållet. Äldre barn (early adoptors och innovators) är de som föredrog 

ensamtittande och hade en lägre tendens att titta gemensamt på något utöver med deras partner eller i 

sällskap av vänner. Early majority och senare konsumentgrupper var däremot de som värdesatte 

tillsammanstittande med familjen och vänner. Vi ser ett samband mellan de olika 

konsumentgrupperna och den påverkan streamingtjänster har på tillsammanstittande och 

tittandemönster kring linjär TV. 
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5.3.1 Applicering av innovationsattribut 
För att göra det tydligt vilka skillnader som finns i innovationens attribut, både hos linjär TV och 

streamingtjänster, så kommer dessa att jämföras enligt teorin. Vi kommer inte presentera 

streamingtjänster eller TV som en ny innovation, utan vi ställer dessa två mot varandra och framför 

fördelar och nackdelar utifrån de resultat vi fått från datainsamlingar. 

 

En av de fördelar som streamingtjänster medför gällande relative advantage (att uppfatta en viss 

produkt som bättre än en annan) är att konsumenten har tillgång till ett stort utbud filmer och serier att 

se på via olika plattformar. En annan positiv aspekt med streamingtjänster är prisvärdheten. Istället för 

att köpa en DVD-box av en TV-serie för hundra kronor finns det nu möjlighet att få tillgång till ett 

flertal TV-serier digitalt för samma pris. Linjär TV har andra fördelar. Det finns alltid något som 

sänds på TV vilket gör det linjära TV-utbudet till något som lämpar sig att ha igång i bakgrunden, 

även vid andra aktiviteter, exempelvis matlagning. På grund av att TV-apparaten i många fall alltid är 

på, så kan det ses som något som man kan samlas runt när man på besök hos någon. Det främjar ett 

passivt TV-tittande i samband med andra aktiviteter (Saxbe, Graesch och Alvik, 2011, s182). 

Informant P2 i fokusgruppen nämnde detta som en positiv aspekt av linjär TV, då det blir som en 

samlingsplats och förbättrar möjligheterna för tillsammanstittande.  

 
Compatibility är det attribut som har störst påverkan för konsumenterna av streamingtjänster. Den 

upplevda kompatibiliteten (hur väl en produkt är utformad för konsumenten) är trots allt fördelaktig, 

då konsumenten bestämmer vad, när och hur denne vill konsumera filmer och serier. Det går dock 

inte att titta på streamingtjänster utan internetuppkoppling eller utan en enhet som kan strömma 

bilden, exempelvis via en Chromecast. Detta innebär att komplexiteten blir högre och konsumenten 

måste lära sig använda ytterligare en produkt. Compatibility är det attribut vi anser vara det mest 

fördelaktiga med linjär TV. Majoriteten av svenska hushåll har tillgång till en TV-apparat och har 

därför möjligheten att titta på TV (Myndigheten för Press radio och TV, 2014). Om ett program 

däremot sänds under en tidpunkt som inte passar konsumenten kan denne bli tvungen att anpassa sitt 

schema enligt tablån. Det tablålagda utbudet kan dock även ses som en positiv del av linjär TV. Enligt 

fokusgruppsdeltagarna kan det användas som ett verktyg att skapa rutin i vardagen.   

 
Complexity (hur komplicerad en produkt är att använda) är enligt vår mening det attribut som 

streamingtjänster har mest problematik inom. Då streaming är en relativt ny teknik så medföljer ett 

stigma hos äldre användare och konsumenter. Dessa användare och konsumenter har en rädsla att göra 

fel och är mer ovilliga att lära sig ny teknik om den uppfattas som svårlärd och komplex. (Barnard et 

al., 2013, 1723) På grund av att det finns flera olika externa enheter som måste läras så krävs mer 

support. Detta för att den äldre generationen ska ta till sig något som de enligt sin egen uppfattning 

inte behöver. Complexity är ett av de attribut som påverkar linjär TV minst. På de första TV-



 

 38 av 72 

apparaterna behövdes bara ett fåtal funktioner, och blev därför lättare accepterad av samhället 

(Rogers, 1983, s231). Moderna TV-modeller har däremot fler funktioner. Dessa funktioner är dock 

inte alltid nödvändiga för att ta del av det linjära TV-utbudet.  

 
Trialability (möjligheten för konsumenten har att testa en produkt före köp) är något som de flesta 

streamingtjänster erbjuder. Det finns i majoriteten av fallen möjlighet att ta del av en månads 

användande gratis för att testa utbudet och kvaliteten på produkten. Detta kan dock utnyttjas till 

användarens fördel, då denne kan skapa flera konton för en obegränsad konsumtion. Detta var något 

som förekom hos en av respondenterna i fokusgruppen. För att ta del av det linjära  TV-utbudet krävs 

en TV-mottagare, exempelvis en digitalbox (Radiotjänst, 2017). Det är även lag på att betala TV-

licens om man äger en produkt som har en TV-mottagare. Detta innebär att det inte är helt legalt att 

“testa” det linjära TV-utbudet utan kostnad. För att ta del av ett större utbud av kanaler förekommer 

det i vissa fall en startavgift och ofta även en bindningstid vilket gör kunden låst till ett abonnemang 

hos kabel-TV-leverantören i upp till 24 månader (Holm, 2016).  

 
Observability är synligheten i en produkts resultat eller användning. Detta kan tolkas på flera sätt. En 

viss synlighet kan vara att konsumenter som inte använder sig av streamingtjänster hör att 

streaminganvändare diskuterar TV-serier på jobbet under exempelvis lunchraster (Ducheneaut et al., 

2008, s1). Då kan det uppstå en vilja att vara med i gemenskapen och därför skapas ett behov att 

använda sig av streamingtjänsten. Ett annat exempel är om en person i ett socialt sammanhang, tack 

vare streamingtjänster, har tillgång till ett stort utbud filmer och TV-serier. Detta kan då ses som 

något attraktivt för personen utan streamingtjänster och vara något som denne vill ta del av.  

 
Alla konsumentgrupper som Rogers tar upp i sin teori har förekommit under våra undersökningar, 

men för att med säkerhet kunna styrka detta skulle även här krävas utförligare datainsamlingar och 

forskning. Dock har vi fått en bra bild på helheten med hjälp av våra datainsamlingar. Teknikkunniga 

unga vuxna mellan 18-25 år anser vi vara innovators (konsumenter som gillar att testa nya produkter). 

Något som styrker detta är P2s kommentar där han menar att han använt streamingtjänster under en 

längre tid innan det blev en standard. Äldre barn i barnfamiljer anser vi är early adopters 

(konsumenter som tidigt tar till sig en ny innovation och sprider den vidare). Detta för att P1 var den 

person som i sin familj verkade vara den drivande faktorn i valet av streamingtjänster. Det skulle dock 

krävas mer data om denna konsumentgrupp då det inte fanns tillräckligt mycket bevis för att med 

absolut säkerhet kunna säga att äldre barn är de som är drivande i hushållet när det gäller teknik och 

mjukvara. Early majority (konsumenter som inte börjar använda en produkt förrän de är säkra att den 

är förenlig med sin vardag) är barnfamiljer med en eller flera tekniskt kunniga medlemmar. P4 och P6 

är ett exempel på detta då de tidigt har accepterat streamingtjänster i sin vardag. P5 och P3 är late 

majority (de konsumenter som börjar använda en produkt senare än genomsnittskonsumenten) då de 
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framstår ha tekniskt kunniga i familjen och har därför, enligt egen utsago, ingen anledning till att 

föredra streamingtjänster framför TV. Laggards (de sista att acceptera en ny produkt) var den 

målgrupp vi inte fick med i fokusgruppen. Detta på grund av att den äldsta deltagaren var 43 år, det 

uppkom dock diskussioner om att den äldre generationen främst använder sig av traditionell TV och 

ännu inte accepterat streamingtjänsten som en del av sin vardag. Den äldre generationen är de vi 

identifierar som laggards. 

Varför är då linjär TV preferensen när det kommer till TV-tittande enligt enkätundersökningen? 

Enligt enkätundersökningen användes linjär TV mer frekvent än streaming-, alternativa streaming- 

och playtjänster. Totalt använde 70 respondenter sig mest frekvent av linjär TV och den sammanlagda 

siffran för tidigare nämnda streaming- och playtjänster var 70 respondenter. Vi tror att det främst är 

användarna som tillhör early majority, late majority och laggards som föredrar linjär TV. Trots att 

alla fokusgruppsdeltagare föredrog att se egna TV-serier på olika streamingtjänster före linjär TV så 

användes TVn när program skedde live, eller som bakgrundsljud under andra aktiviteter. Detta var 

främst TV-shower som Idol, Let’s Dance och liknande program. Detta betyder dock inte att early 

majority och late majority inte har accepterat streamingtjänster i sin vardag, snarare tyder det på att de 

använder linjär TV som komplement till streamingtjänster. Detta skapar ett intressant tittandemönster 

som även påverkar tillsammanstittandet i familjer. Dagens TV-tittande har blivit mer individanpassat. 

Det finns möjlighet att titta på ett stort utbud via streamingtjänster när man vill. Detta har medfört en 

förändring av vad som är bästa sändningstid, då den tid som hela familjen samlas för att se på TV nu 

kan skilja sig beroende på familj (Bjur, 2009, 138-139). På grund av detta ändras även vilken tid 

familjen samlas i soffan på vardagar. På grund av det flexibiliteten streamingtjänster tillför så borde 

detta skapa fler möjligheter för familjer att samlas och se på en TV-serie gemensamt. Detta är dock 

inte något som sker hos deltagarna i vår fokusgrupp.  

 
Tack vare det stora individanpassade utbudet så finns det möjlighet att se på TV-serier, filmer och 

TV-program ensam eller tillsammans, beroende på det föredragna sättet att titta. Den forskning vi har 

tagit del av och data vi har samlat in, pekar på att föräldrarna i en familj är de som främst tittar på TV 

tillsammans. Medan barnen i familjen drar sig till ensamtittande på dator eller surfplatta. Utöver 

ettindividanpassat utbud så kan denna splittring bero på att barnen i familjen istället använder Internet 

för en känsla av gemenskap genom att använda flera enheter parallellt med TV-tittandet. Detta är 

något som tas upp i avsnitt 6.2 Framtida forskning. 
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6. Slutsats och framtida forskning 

6.1 Slutsats 
Efter att ha bearbetat vår insamlade data och tagit del av tidigare forskning så kan vi nu ge svar på vår 

frågeställning. Frågan kring huruvida play- och streamingtjänster har en påverkan på det 

gemensamma tittandet och tittandemönster på linjär TV i hushåll med flera personer. Vi kan se att 

tillsammanstittandet och tittandemönster har påverkats av införandet av streamingtjänster. Den mest 

markanta förändring som play- och streamingtjänster medfört är oberoendet av en fast TV-tablå. De 

tittandemönster som identifierades i samband med streamingtjänster var främst baserade på de 

möjligheter för kontextuell anpassning som de medför. På grund av den individualisering som 

streamingtjänster medför möjliggörs nya intressanta tittandemönster och de bidrar med att 

tillsammanstittande blir ett val istället för något som sker spontant. Nu har man möjlig tillgång till 

olika online-utbud som distribuerar hundratals TV-serier och filmer. Oavsett tid på dygnet kan man nu 

hitta något att se på, antingen själv eller i sällskap. Enligt våra undersökningar så är det föräldrarna 

och de yngre barnen i en familj som ser på media tillsammans, medan barn cirka 10 år och äldre 

föredrar ensamtittande på streamingtjänster via dator och surfplatta.  

 
Beroende på åldern hos barnen i hushållet så framkom det av deltagarna i fokusgruppen att när barnen 

blir äldre blev det svårare att få dem delta i tillsammanstittandet framför TVn. Vi drar därför 

slutsatsen att ju äldre barnen är, desto mer värdesätts det individanpassade utbudet och att själv kunna 

styra över sin mediekonsumtion. Vissa slutsatser kan dras om när värdet i tillsammanstittande ses som 

något positivt igen. Värdet tenderar att öka när man är i sällskap med någon eller några man tycker 

om, exempelvis med sin partner eller med sitt kompisgäng.  

 
Det finns inte längre ett måste att se ett visst program en viss tid, utan tittandet sker på konsumentens 

egna villkor. Dock finns det fortfarande ett starkt band till det linjära TV-tittandet då vardagsrutiner 

har visat sig präglas av detta. 
 
Streamingtjänster har dock inte blivit en naturlig del hos alla hushåll. Med hjälp av Diffusion of 

Innovation kan vi se att streamingtjänster ännu inte har blivit accepterad av de olika 

konsumentgrupper som identifierats. Vi kan även se att, enligt de attribut som innovationer har, så 

fyller linjär TV och streamingtjänster olika behov och att i de flesta fall används en kombination av de 

båda plattformarna. På grund av detta anser vi att olika konsumentgrupper använder olika tjänster som 

komplement till sin föredragna medieplattform. Streamingtjänster har därför utrymme att växa och bli 

en ännu större del av hushållens vardag, som den föredragna medieplattformen. 
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6.2 Framtida forskning av värdet i tillsammanstittande 
Ett forskningsområde som vi anser borde utforskas mer är den sociala aspekten av 

tillsammanstittande. Det finns väldigt lite forskning i nuläget om varför tillsammanstittande sker, och 

den forskning som finns är baserad på enkäter och intervjuer. En bättre studiemetod skulle vara 

etnografiskt observation (Ducheneaut et al., 2008, s137). De källor vi har läst igenom har alla använt 

sig av något annat som forskningsområde än just tillsammanstittande i sig, vilket leder till att det inte 

finns mycket data, utöver vår egna, att stärka upp påståenden. Detta är något som nämnts i ett par 

artiklar vi tagit del av (Krämer et al., 2015, s257, Ducheneaut et al., 2008, s136-137). 

 
En trend som vi inte upptäckte förrän större delen av datainsamlingen var gjord var Social TV. För en 

mer djupgående definition av Social TV, se rubrik 2.3. Social TV är ett fenomen som beskriver 

användningen av sociala medier för att få en slags gemenskap kring ett TV-program. Vi skulle gärna 

ha arbetat mer med detta men Social TV är inte tillräckligt etablerat i Sverige för att inkludera mer i 

vårt arbete. Social TV används främst på Twitter då man kan nå personer utanför ens egen vänkrets. 

Då Twitter inte har en så stor användarkrets i Sverige så kan detta vara en av anledningarna till varför 

Social TV ännu inte är en trend i Sverige. (Findahl, 2014, s7, Davidsson, 2015)
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Bilaga 1: Enkät 

Avsnitt 1 - Introduktion 
Denna enkätundersökning kommer att ligga som grund för vidare forskning i vår C-uppsats. Syftet 
med enkäten är att bilda en uppfattning om hur konsumtionen av TV-sänd media ser ut i ett hushåll 
med fler än en person.  
 
Enkäten består av 7 frågor och ditt svar är helt anonymt. 
 
Tack på förhand! 
 
Fredrik Otterstål & Christoffer Thor 

Bor du ensam i din bostad? 
● Ja 
● Nej 

Avsnitt 2 - Boende i bostaden 
Denna del är till för att få en bild av hur olika hushåll ser ut för att se skillnaden i TV-konsumtion i 
senare frågor.  
 
Enkätsvaren kommer vara anonyma och kan inte kopplas till dig som svarsperson.  

Totalt hur många bor i hushållet? 
● Fritextsvar 

Finns det hemmaboende barn i hushållet? (även barn över 18 år) 
● Ja 
● Nej 
● Övrigt (Fritextsvar) 

Avsnitt 3 - Barn i hushållet 

Hur många hemmaboende barn finns i hushållet? 
● Fritextsvar 

Inom vilket åldersspann är barnen i hushållet? (Det går att välja flera 
alternativ) 

● 0-5  
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● 6-10 
● 11-14 
● 15-17 
● 18+ 

Avsnitt 4 -TV-tjänster 
Dessa frågor behandlar TV-vanor och kommer hjälpa oss att få en uppskattning om vilka TV-tjänster 
som används.  

Vilka av dessa tjänster används i ert hushåll?  
● Digital TV 
● Analog TV 
● Streamingtjänster (Exempelvis Netflix) 
● Playtjänster (Exempelvis TV4-play 
● Alternativa streamingtjänster (Exempelvis Dreamfilm) 
● Övrigt (Fritextsvar) 

Vilken av tidigare nämnda tjänster används mest frekvent i ert hushåll?  
● Digital TV 
● Analog TV 
● Streamingtjänster (Exempelvis Netflix) 
● Playtjänster (Exempelvis TV4-play 
● Alternativa streamingtjänster (Exempelvis Dreamfilm) 
● Övrigt (Fritextsvar) 
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Bilaga 2: Översikt av enkätresultat  

 
Tabellen illustrerar de olika familjekonstellationernas innehav av plattformar och mest frekvent 
använd plattform. Spalterna längst till höger illustrerar om det finns barn i hushållet och inom vilken 
åldersspann barnen är. 
 

● Siffrorna utan parentes är antalet röster på att plattformen finns i hushållet. 
● Siffrorna inom parentes är antalet som använder plattformen mest frekvent. 
● Exempel på detta är 1 vuxen, 25 respondenter totalt: 21(15) 84 %  

○ 25 respondenter (84 % av det totala antalet respondenter för specifik 
familjekonstellation) innehar plattformen i hushållet. 

○ 15 av dessa respondenter använder plattformen mest frekvent av de plattformar som 
finns i hushållet. 
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Bilaga 3: Transkribering av fokusgrupp  

Deltagare 
Fokusgruppen bestod av 6 deltagare. P1-P6 
 
P1: Bor med tre personer. Föräldrar och flickvän. 
P2: Bor med sin sambo. 
P3: Bor med Fru och 3 barn mellan 1-4 år. 
P4: Bor med Fru och två barn. 
P5: Bor med man och tre barn mellan 6-14 år 
P6: Bor med sambo 
M: Fokusgruppsmoderator, Fredrik. 
 
 
M: Vi kommer börja med temat apparat/devis. Plattformar man kan titta på TV på. Det finns ju många 
olika sätt, man är inte längre bunden till linjär TV eller TV-apparat. Man kan kolla på mobilen osv. Vi 
tänkte börja med en liten ingångsfråga. 
 
Om ni blev strandade på en öde ö, med bara tillgång till en plattform att titta på TV på. 
Vad skulle ni välja då? och varför? Ni behöver inte tänka på strömtillförsel  
 
P2: Har den internetuppkoppling? 
 
M: Ja 
 
P2: Då hade jag valt VLC mediaplayer med tillgång till diverse sidor att ladda ned från. 
 
P1: Jag skulle också säga dator isåfall, bara för att man har möjlighet att ladda ned och tillgång till ett 
brett sortiment. Allt går att komma åt via datorn. 
 
P2: eller menar du en viss tjänst typ? 
 
M: Det vi syftar på är en apparat, typ TV eller mobil. Vilken ni skulle föredra att titta på? 
 
P2: Dator. 
 
P3: Dator. 
 
P4: Jag hade tagit en TV, alltså kör Apple-TV typ. 
 
P5: Det skulle nog jag också med tanke på skärmstorlek. 
 
P6: Jag skulle nog ta en dator. Den är liksom lite mer mobil än TV. Det blir så jobbigt att gå runt med 
den. 
 
Vilken plattform skulle ni säga passar bäst för att titta på TV-serier och filmer? 
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P1: Paddan med internetuppkoppling, eller ipad eller nån.. vad kallar man det. surfplatta! Med 
internetuppkoppling. Mest flexibelt, bra storlek, funkar överallt om du har internetuppkoppling. Vart 
du än går kan du ju ta med den. 
 
P2: Det vi använder hemma är en Chromecast som är kopplat till hdmi-uttaget på TVn där man kan 
streama från både mobilen och från någon av våra laptops eller min stationära dator. Vi använder inte 
vår analoga TV nånting. vi har bara ettan tvåan fyran. så vi streamar från diverse olika tjänster direkt 
till TVn och kollar på det sättet istället. 
 
P3: Ipad. Padda.  
 
P4: Jag säger det jag sa innan. TV med apple TV eller chromecast.  
 
M: Det är vad ni tycker är bäst liksom, att titta på? 
 
P2: Ja det fungerar så bra, då kan gäster koppla upp till vårt wifi nätverk så kan dom sätta igång 
någonting direkt via uppkopplingen liksom. 
 
M: Då menar du Chromecasten? 
 
P2: Ja Chromecasten. 
 
M: Använder ni bara paddan för streaming? Är det den som är bäst? 
 
P1: Nej, utan jag tänker mest i praktiken. Jag använder ju Playstation, laptop, mobil och padda  
beroende på vad jag har tillgängligt och vart jag är. Sen TV också. Beror på vad det är på TV-
kanalerna.  
 
P6: Jag har också datorn kopplad till TVn hemma. Så vi kollar också via datorn via olika typ Netflix 
eller Viaplay eller så. Men jag kollar på vanlig TV också ibland, på kvällarna ibland när jag får sug 
efter gammal hederlig TV.  
 
P5: Att titta på programmet när det går? 
 
P6: Ja precis.  
 
P5: Där är det nog lite olika i vår familj. Jag och min man tittar mer via vanliga TVn och sen kollar 
man på Netflix också. Men våra barn kollar mest via datorn, så är det. 
 
P6: Och dom kollar mycket på surfplatta? 
 
P5: Ja, eller datorn. 
 
P2: Det är lite intressant för jag köpte en chromecast till min pappa och hans sambo. De använder den 
inte alls lika regelbundet för de gillar lite mer rutinerna och när programmen går. De säger att de har 
svårt att bestämma sig vad de vill kolla på när dem har så stort utbud. 
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P5: Ja det är nog lite där vi hamnar också. Att vi kan börja med att nu ska vi titta på film och sen 
slutar det med att vi kollar på något annat. ---- går inte att tyda ---- Så det är nog lite en 
generationsfråga. 
 
P2: Ja jag tror det. 
 
P4: Det är klart, i vår familj så är det typ bara jag och min fru som kollar på TV. Den största killen 
kollar aldrig på TV. Han sitter framför datorn och kollar, hela tiden, och den andra gör det ibland, 
men det är mer för det är så skönt och soft att sätta igång. Men annars i 9 fall av 10 på datorn, streama 
nått, titta på nått. Men det är snarare Youtube tror jag, de yngre kollar ju inte så mycket på Netflix i 
samhällsutvecklingen. Det är Youtube som ligger och pumpar timme efter timme. 
 
P2: Ja min tjej använder Chromecast mycket för att streama Youtubeklipp och sånt på TVn. Men det 
är mest för att vi inte har så mycket utrymme. Eller antingen ligger hon med sin laptop eller i soffan 
och streamar till TVn. Men det är mycket Youtube om det inte är de serierna vi följer. 
 
P1: Jag tittar på Youtube kort, man har lite tid så man vet att man hinner klämma in ett Youtubeklipp 
typ och om man sitter på bussen. 
 
M: Men det gör du inte på paddan? 
 
P1: Nej då är det mobilen, men det är också för att jag inte har internet på min padda heller. Då måste 
jag internetdela via mobilen isåfall. 
 
Då har vi en övning här som ni ska få göra. Här är olika plattformar att titta på TV på. 
Jag kommer att rada upp fem stycken genrer som ni ska få skriva upp på era lappar 
och sen placera ut på den plattform som ni tycker den passar bäst att se på.  
 
M: Har alla lagt? Då börjar vi med dator. Vilka är det som har satt lappar här? 
 
P2: Jag la alla mina lappar där förutom barnprogram. 
 
M: Alla utom barnprogram? 
 
P2: Yes. 
 
P4: Då slipper du dela. 
 
P2: Jag tänker att barnprogram passar bra att titta på surfplatta. Det gjorde barnen när jag jobbade på 
skola iallafall.  
 
M: Hur har ni reflekterat när ni satt lapparna? 
 
P6: Jag tänkte nog att jag nästan ser allt på TVn eftersom att allt är kopplat på TVn. Underhållning 
satte jag på telefonen för jag kollar typ korta klipp och typ Youtube. Olika småklipp överlag. Kort 
underhållning på telefonen. Och sen surfplattan satte jag barnprogram på. Baserat på hur dina barn 
tittar *pekar på P5* på TV. 
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P4: Jag satte exakt samma. Det är för action då vill man ha lite ljud och effekt och så stor bild som 
möjligt. TV-serier tittar man tillsammans med någon. Det är lättare (att titta på TVn) än att titta på 
telefonen eller något annat. På telefonen är det kortare klipp. 
 
P2: Jag har en snabb fråga bara. Räknas det som TV när man har datorn kopplad till TVn och bara 
använder den som skärm? 
 
M: Jag skulle nog säga.. Den är svår, den är liksom båda. 
 
P2: För då använder du ju datorn. 
 
*De andra deltagarna instämmer* 
 
P2: Då är ju TVn bara en skärm. Om man har en jättestor datorskärm som TV, vad händer då? 
 
P6: För det är ju som jag har. 
 
P1: Fast jag antar att det är som TV ändå eftersom TVn är det största liksom. Man kopplar ju datorn 
till den. Men jag ser på TVn för den är störst. 
 
P4: Men chromecast är ju en TV? eller? 
 
P2: Ja det tycker jag. 
 
P4: Apple TV är en TV? 
 
P2: Det tycker jag, men om jag för med hdmi direkt från datorn tycker jag. 
 
P4: Men om du streamar från telefonen till TVn då? det är väl TV, eller? 
 
P2: Så fort det är trådlöst så tycker jag det är TV. 
 
M: Det vi tänkte var själva plattformen ni tittar på. Så om ni kopplar den till TVn, så är det ju TV ni 
tittar på.  
 
M: Men barnprogram, passar det alltså bäst till iPads tycker ni? 
 
P5: Jag försöker ibland att få min 6åring framförallt till TVn, för jag tycker inte om att hon sitter med 
paddan *illustrerar hur 6åringen sitter*. Utan tvingar henne ibland att titta på TVn. Jag tycker det 
känns som att det blir ett sånt tunnelseende. Men hon vill hellre ha paddan. 
 
P4: Samtidigt är det mer interaktivt. 
 
P5: Ja, precis. Hon får välja och styra. 
 
P2: Nu har ju inte jag något barn men jag jobbade på skola i tre år och då pratade man ganska mycket 
med barn. De kollade nästan alla på surfplattan hemma. 
 



 

 52 av 72 

P1: Jag tycker också att när man ser barn titta på barnprogram så brukar det vara på surfplattan. Bara 
för det är praktiskt och man kolla på det var som helst. Man kan gå iväg och se någonstans om det är 
någon som kollar på TV och dom inte hör så kan de bara gå iväg till köket så kan de titta också. Det är 
mest praktiskt. 
 
P6: Det kan också kännas som att man umgås lite fast man tittar på olika skärmar. Då kanske de 
vuxna välja att titta på en stor skärm så kan barnen vara med men kolla på en ipad. 
 
P3: Hemma hos oss är det tvärtom, då tittar barnen på stor-TV, streamat eller vad det nu kan va, sen 
så tittar vi kanske på en serie på varsin padda eller vad det nu kan vara liksom. Sen kollar dom med 
paddorna på Youtube och sådana saker, men just barnprogram är på TVn. Eller streamad tecknad film 
eller vad det kan vara.  
 
P6: Det där kan också handla om vad man har för utbud hemma. Har man liksom tre surfplattor, eller 
en. Då kan ju alla välja att sitta med varsin. 
 
P4: Socialt och bra! 
 
M: Det var vad vi hade om själva plattformen att titta på. Nu tänkte vi gå över till tittandemönster. Det 
innebär vanor kring TV-tittande och som sker omkring TV-tittande. Och som som ingångsfråga… 

Tittandemönster 
Var i hemmet tittade ni på en TV-serie senaste, och på vilken plattform? 
 
P1: TVn på mitt rum. i min säng. Netflix kopplat till TVn så slipper jag springa till vardagsrummet 
och sätta sig där och titta. Så det är skönt att ligga under täcket och bara mysa. Titta är ganska enkelt 
också. 
 
P2: Nu är inte vår lägenhet så stor så det finns inte så mycket plats att välja på, men senast var igår 
och vi kollade serier i soffan på TVn, fast vi streamade via datorn.  
 
P3: Jag minns inte när det var, det var längesen. Men i vardagsrummet och kollade på TV. 
 
P4: Sovrummet innan jag somnade. Vanlig TV.  
 
P5: TV i soffan. 
 
P6: Samma här, i vardagsrummet. 
 
Var i hemmet brukar ni titta på TV-serier och film 
 
P6: I vardagsrummet. 
 
P5: Det är lite olika i vår familj. Vi, jag och min man tittar på TV i vardagsrummet. Barnen kollar i 
sina rum på datorn. 
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P1: Sovrummet.  
 
P2: I rummet.  
 
P3: Vardagsrum. Soffan. 
 
P4: Jag skulle säga att vi har 50/50, kanske två timmar här, två timmar där. Vi kollar tills vi går och 
lägger oss, sen går vi och lägger oss och kollar. Vi kollar TV-serier där, sen går vi upp och lägger oss. 
 
M: Men brukar ni, som har fler än ett rum, titta på TV i olika rum? Kan man föredra ett rum över ett 
annat att titta i? 
 
P6: Jag vet ju att min sambo brukar titta på toaletten. Alltså sport. Men det kanske är för att det är en 
liten lägenhet, skönt att gå undan ett tag. 
 
P5: Det är det enda stället gå undan på.  
 
P6: Men också typ balkongen, på sommaren. Så kan man ta med sig plattan eller mobil. 
 
P1: För mig brukar det vara TV i vardagsrummet och sen på kvällen gå upp till sovrummet och titta 
på serier.  
 
Händer det att ni tittar på TV i samband med en annan aktivitet?  
 
P1: Ah, när man äter mat. oftast. 
 
P2: Brukar alltid äta mat och kolla på TV. Vi har inget direkt bord, eller vi har som ett stort soffbord i 
det enda rummet. framför TVn. Så då kan man lika gärna sätta igång någonting. Så det blir definitivt 
det. 
 
P3: Vi har TVn på i bakgrunden när vi äter och lagar mat, den står på hela eftermiddagen och kvällen 
i princip. 
 
Hur kommer det sig att man äter framför TVn så mycket? 
 
P5: Sällskap? För en del är det ju det. Alltså är man själv så är det jättelätt att sätta på TVn. 
 
P4: I vår familj är det bara barnen som gör det, vi gör det inte. De gör det iallafall 70-80% av 
gångerna. 
 
P5: Ja det är nog samma hemma hos oss, att när barnen äter själva, då sitter de med datorn framför 
sig. 
 
P1: För mig brukar det vara så att oftast när jag jobbar sent och kommer hem så brukar mina föräldrar 
eller flickvän sitta och titta på TV i vardagsrummet så då brukar man ansluta sig till dem och äta. 
P6: Jag försöker nog välja bort den ibland, alltså ganska medvetet, för att ta en paus.  
 
P5: Man kan titta på varandra. 
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P6: Man kan ju prata lite, det är ganska lätt att sitta tysta och titta när man äter, så ganska ofta väljer vi 
att stänga av den. Verkligen stänger av den, inte lämnar den på. 
 
Finns det någon i ert hushåll som bestämmer när man tittar på TV? Är någon boss 
över TV-apparaten? 
 
P1: Ja, farsan vid halv åtta. Då är det aktuellt. SVT-nyheterna. Utöver det så brukar det va väldigt 
blandat. Netflix är det oftast jag som frågar tjejen 25 gånger över vad hon vill se, slutar med att jag 
sätter på någonting. Annars är det ganska blandat. 
 
P2: Hemma hos oss är det ingen specifik som bestämmer.  
 
P6: Nej, inte hos oss heller. 
 
P4: Nej inte här heller. 
 
P5: Det är ofta den som sätter sig först, det är den som har makten. 
 
P4: Jag tror det förändras, för förut var man låst vid en TV. Nu har man flera TV och fler plattor. Vill 
jag se något ser jag det ändå. I don’t care.  
 
P3: Så är det för mig, jag följer ingen serie eller något. Min fru kanske följer en serie, då är det ju TVn 
som hon får titta på, Då tar jag en padda och tittar på annat. 
 
Vilka sorters program tittar ni på tillsammans i hushållet? 
 
P4: Filmer och serier. Allt annat, sporten, det tittar jag på själv. 
 
M: Och vilken plattform är det isåfall ni tittar på? 
 
P4: När vi kollar tillsammans? Då är det TV. Bara på semestern vi kollar på annan plattform. Annars 
alltid TV. 
 
P6: Vi kollar på TV-serier och film. Typ nyheter, på TVn, via datorn. Och ibland på själva TVn, typ 
nyheterna.  
 
P2: Vi följer ju serier som vi kollar på tillsammans. Ibland diskuterar vi och ger förslag för varandra 
om nya serier vi hört talas om. Sen om båda vill se dem så kollar vi på dem. Om det inte finns intresse 
hos den andra kanske man kollar på det privat när den andra inte är hemma. Youtube kollar vi också 
separat på olika plattformar. Jag kollar på min stationära dator och hon kollar på sin laptop eller 
mobil. 
 
P1: Brukar va oftast TV-serier, kanske Youtube, fast oftast separat. 
 
Vad är det som får en viss genre att få folk att samlas framför TVn? finns det nån 
speciell som ni tror sticker ut. som sänds på TV. 
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P5: Det är nog mest när vi tittar på riktig TV, då tittar vi tillsammans. Typ idol, eller liksom såna 
serier. 
 
M: Typ gameshows? 
 
P5: Sådant som man ska se just då. Då tittar vi tillsammans. På helgerna. Det är väldigt sällan på 
vardagarna på samma skärm. 
 
P2: Min tjej har som rutin varje år under Let’s Dance att åka till sin mamma på lördagar. Då har jag 
grabbkväll med mina polare så åker hon dit varje lördag och följer det. Hon vet att jag inte har något 
intresse av det.  
 
P4: Shit vad bra. 
 
P1: Skönt! 
 
P2: Det är underbart, så när det är Let’s Dance eller Idol, eller som nu när det är “Så mycket bättre” 
åker hon till sin mamma och spenderar tid med henne en dag i veckan och jag får ha grabbkväll. 
 
P4: Så du gillar serierna fast du inte kollar på dem? 
 
P2: Nej jag är inte så intresserad av dem 
 
P4: Nej men du gillar att de finns? 
 
P2: Absolut! mer sånt! Men annars har vi serier som vi gemensamt är intresserade av att kolla på 
tillsammans. 
 
P1: För oss är det också serier oftast. Filmer med hela familjen. Serier med min flickvän. Sen somnar 
en och den andra får se ikapp. 
 
På linjär TV, alltså med fasta kanaler och fast TV-tablå, vad är det som bättre, finns det 
något som är bättre med det  än streamingtjänster och playtjänster att man kan styra 
själv när man tittar. Eller finns det något extra bra att följa en TV-tablå? 
 
P2: För min del skulle jag inte säga det men det exemplet jag precis tog upp så tror jag rutiner 
uppskattas av vissa folk. Min tjej gillar att det är varje lördag klockan åtta. då gör de en liten grej av 
det. Kanske köper något gott tilltugg. Så har dom deras lördagskväll. Jag tror verkligen att hon 
uppskattar det. det finns någon slags rutin i det. För mig som inte följer något sånt som går på TV så 
uppskattar jag streamingtjänster mycket mer. 
 
M: Vad är det som är så mycket bättre med streaming? 
 
P2: Jag kan kolla när jag vill, det är ingen reklam. Jag behöver inte anpassa mitt liv efter när det går. 
 
M: Men det finns ju playtjänster till det linjära också. Tycker du det är bra också? 
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P2: När jag bodde hemma för tre år sedan så hade min pappa nån sån där box som gjorde att 
programmen spelades in osv. Då hade han massor av kanaler, då brukade jag titta på History channel. 
Missade jag ett program kunde jag kolla på det när jag ville. Det tyckte jag var ganska bra, men inget 
jag saknar om jag ska vara ärlig. 
 
M: Vad tycker ni andra? 
 
P5: Det är nog som du säger att det är en grej att det går varje vecka. Nån slags, jag vet inte. Men det 
är väl för att det alltid varit så att man tycker det är lite mysigt kanske? Men egentligen är det ju inte 
bra. Man vill ju se när man själv vill, egentligen. 
 
P4: Jag ser det lite som en generationsfråga. Mina föräldrar tittar bara så (på linjär), de kan mycket, 
min farsa jobbade med it, men han gör ändå så. Det som går då, går då. Jag är lite mittemellan. mina 
barn skiter fullständigt i tablån. Så det suddas väl ut. Vi kan samlas som du sa runt Idol, eller en film 
som vi har längtat efter, vad vet jag. Om Gladiator 2 skulle komma så skulle vi kolla tillsammans. 
Men annars så, serier? Nej. Då är det bara med min fru. 
 
P3: Vi har väl egentligen bara barnprogram, alltså det är en rutin för barnens skull. Då vet man att 
klockan är si och så mycket och efter är det dusch och det blir en rutin i vardagen. 
 
M: Så det hjälper till på något sätt? 
 
P3: Jag tror det lite grann, för deras del. De vet vad som komma skall. Snart är det dags för dusch, sen 
är det sängdags. De kan inte klockan, så det är det som styr omedvetet. Annars följer jag ingenting. 
Ingen tablå. Knappt så jag har koll på nyheterna. 
 
M: Men ändå finns det kvar, det fasta, det måste ju finnas kvar av en anledning. Det kanske är det ni 
nämner. 
 
P4: De har ju sin största kris just nu, större än de någonsin haft. Det har aldrig gått så dåligt för TV.  
 
P3: De konkurrerar bort sig själva med playtjänster. 
 
P4: Ja det kommer försvinna, så är det ju. Eller iallafall folk som syns i TVn. Det kommer vara fasta 
serier och inget annat. ingen som pratar.  
 
P5: Det är lite tråkigt. 
 
-- otydbart -- 
 
P1: Det är rutin att då är det nyheter, då kommer det här, det är något, jag tror det är därför folk gillar 
det. Man kan utgå efter det t.ex  “vi börjar med maten kl 18, sen äter vi 19. När vi  ätit klart så kan vi 
ta fram något annat och då börjar det här programmet”. Man kan ju planera lite och lägga upp och det 
är väldigt skönt. 
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Vilka streaming- och playtjänster använder ni? 
 
P6: SVTplay, Netflix, Viaplay. 
 
M: Använder du SVTplay om du missat något eller? 
 
P6: Nej, snarare att jag går in där och kollar dokumentärer och öppet arkiv. Se massa gamla grejer. 
Min sambo kollar all sport på Viaplay. Netflix ibland, kolla på film typ. Funderar på att skaffa HBO. 
 
M: Ni har ganska många streamingtjänster. 
 
P6: Ja! 
 
P5: Ni har en varsin, är det inte så? Att han har Viaplay och du har Netflix? 
 
P6: Typ. 
 
P5: Vi har mycket Netflix hemma. Mycket konkurrens om vem som får titta. Det kan inte vara för 
många inloggade så ibland blir det kaos. 
 
P2: Jag och två kompisar delar på Netflixkonto, man betalar 119:- i månaden så får man fyra 
inloggskonton. Så vi delar på samma.  Och sen så använder vi hbo, deras system är ju ganska korkat 
att man får en gratismånad. Så jag har haft 10 gratismånader. Om de serier vi vill se inte finns på 
Netflix eller HBO så tar vi till andra metoder. Dreamfilm eller sånt. 
 
M: Juste dreamfilm, vet nån annan vad det är? När använder man det? 
 
P1: När det inte finns någon annanstans. 
 
M: Då spelar det ingen roll att det är risig kvalitet? 
 
P1: Det behöver inte vara dålig kvalitet. Det beror på vad det är för film, är det någon som släppte för 
någon månad sen så kanske det är risigt. Man kan se folk gå framför skärmen. Annars så, desto längre 
en film varit ute så brukar kvaliteten vara bättre på sådana sidor. Så det är om man vill se en specifik 
film som man inte hittar någonstans. som har funnits ute sen något år tillbaka. Att man letar upp den 
på en sådan sida. På Netflix brukar det vara så att det tar lång tid att få in filmer. Det tar en två tre år, 
sen vissa gånger direkt, det beror på. Sen använder man olika tjänster beroende på vilket utbud man 
vill se. Netflix och HBO har inte samma utbud av serier. 
 
Har ni fler än en streamingtjänst i familjen? 
 
P2: Två, fast jag betalar inte för någon av dem. 
 
P5: Du har löst det på annat sätt. 
 
P2: Ja, det är bra när man är student. 
 
P3: Vi har också två.  
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P4: Tyvärr har vi nog alla, fast vi betalar för alla. HBO, TV4 premium, Netflix, Viaplay, Boxers, 
Comhem. 
 
M:  Följer ni olika program på alla dessa? 
 
P4: Nja, eller på Viaplay är det sportdelen jag kör. TV4 har jag en annan sportdel. Sen några serier på 
SVT. Netflix för serier. HBO har sina serier. Boxer och Comhem har vi bara för att vi har 
abonnemanget.   
 
M: Men ändå finns det tid för linjär TV? 
 
P4: Ja fast nej, det gör det väl inte. Man hinner inte titta så mycket som man vill ändå, men vi har det 
för att vi vill ha det till husbil och sånt där. Vi kan inte bara ha det ena. 

Tillsammanstittande 
Vad är tillsammanstittande för er? 
 
P6: Det är väl när man tittar på samma skärm, typ. 
 
P5: När man sitter i samma soffa. Ja men när man tittar på samma skärm. 
 
P6: Kanske pratar tillsammans medan man ser? 
 
P5: Det tycker jag med. 
 
P2: Ja det var väl ganska bra definierat. 
 
P1: Sitta bredvid varandra, titta på samma skärm.  
 
Varför tittar man tillsammans?  
 
P2: Delad upplevelse? 
 
P6: Det är väl ett sätt att umgås? 
 
Finns det något värde att titta tillsammans? 
 
P6: Ja man kan ju prata om det. 
 
P1: Upplevelsen. Man skapar samtalsämnen. Kan skapa nya samtalsämnen. Det för folk tillsammans 
eller vad man ska säga. 
 
P4: TV-serier är grymma på det tycker jag. Det kan verkligen få en att längta efter den där säsongen. 
 
P1: Och sen i slutet kan man prata med andra om det hur exalterade alla andra är. 
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P4: Ja exakt! För 15 år sen såg det nog inte ut så. TV-serier var minoritet, film var det stora. Nu är det 
inte så. 
 
P2: Vi kollar nästa aldrig på film, kollar nästan bara på serier. Så kan man diskutera vad man sett. 
Prata om vad som troligtvis kommer hända. Jag brukar läsa ganska mycket teorier och diskussioner 
och sånt, ta del av det online. Om det är någon serie jag verkligen investerat i. Det har inte hänt på 
många serier men det finns fåtal som jag bryr mig om så mycket. 
 
Så det är något slags värde i att kunna prata tillsammans om program? 
 
P6: Ja men det märks ju typ på jobbet där såhär personalrummet. Eller man märker på vad folk pratar 
om att det engagerar många. Typ TV-serier. Det är ofta det pratas om det. 
 
P1: Facebook efter första game of thrones avsnitten har spelats varje säsong. Ser man ju de 
kommande tre dagarna tills nästa avsnitt kommer, och då är det nya posts om det. 
 
P4: Den effekten har man ju inte i närheten av någon film. Någon film. 
 
P1: Nej verkligen inte! 
 
P4: När vi kollar film, då är det snarare att vi går på bio om jag ska vara helt ärlig. Men då är det för 
själva känslan. Om filmen skulle ha kommit ut så ser jag den om jag inte har någon annan bättre serie 
att kolla på. Även om det skulle vara en storfilm eller något som jag gärna vill se så går serierna före 
för man har följt dom. 
 
P2: Enda gången vi kollar på film är om det verkligen inte är någon serie,  eller om vi väntar på något 
avsnitt eller kommit på något nytt att kolla på. Då kanske man kollar film.  
 
P5: Sen är det ganska smidigt att kolla på serier också för de är oftast bara en timme. Det är ganska 
lagom såhär på vardagar framförallt. Slippa titta så länge. Då somnar man. 
 
P2: Sen tror jag också det har något att göra med att man börjar att kolla på en serie för då vet man 
ungefär vad man kan förvänta sig av kvaliteten och storyn. Man behöver inte gå in och engagera sig 
och förstå någonting. Sen kanske du blir besviken av att filmen inte var så pass bra som man tänkte, 
eller och så vidare. Om man börjar kolla på en serie så vet man ungefär kvaliteten och så vidare. 
 
P1: Ja det är verkligen trist om man sätter på en film i två timmar och den suger. 
 
P2: Ja eller så är slutet jättedåligt. “Jaha, det var två timmar”. Då hade vi kunnat kolla på något som vi 
visste att båda gillar istället. 
 
P6: Där måste synen på tid tänker jag förändrats på något sätt, för att förut kollade man ju mycket mer 
på film. Då kanske filmerna också var 1,5 timme långa, idag är ju många filmer 2-3 timmar.  
 
P5: Men så är väl serier nu bättre? Är det inte så? alltså överlag? 
 
P6: Jo det satsas väldigt mycket på serier. 
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P1: Det känns ju också så att när man väl ser i hushållet. Just i vårt främst så när man ser film så 
brukar alltid en specifik film. Det brukar inte vara så att man bläddrar igenom Netflix bara för att 
försöka hitta en film som verkar bra. Utan iallafall för oss så är det såhär “Vi ska se den här filmen, 
punkt slut” oftast. Annars så är det ju TV-serier som vi brukar följa. Främst. 
 
 
Bingewatchar ni mycket? Alltså tittar flera avsnitt i rad? 
 
P4: Kan ske. Om vi har tid så kollar vi på så många som möjligt. Om det är någon grym, då kan det gå 
hur många som helst. Tills man somnar. 
 
P2: Personligen så är det ofta om det är en serie som jag känner att jag skulle gilla, då är det ofta att 
jag tagit reda på i förhand och börjat kolla när den har släppts. Så för mig i nuläget är det att jag följer 
ett antal serier som kommer ut varje vecka. Men det har hänt att jag börjat kolla på en serie som redan 
har kommit ut, och då har jag bingewatchat dom om jag gillar dom. 
 
M: Gör du det själv? 
 
P2: Jag har inte gjort det sen jag var singel tror jag. När jag började kolla Breaking bad för 4,5 år sen 
tror jag det var. Då var det 3 säsonger redan ute. Då var jag sjuk en sommar i en vecka och kollade på 
3 säsonger. Sen dess tror jag inte att jag har gjort det faktiskt. 
 
Om vi går tillbaka till värdet i att titta tillsammans, vad finns det mer för värden än att 
kunna diskutera? Finns det något annat? 
 
P2: Det är en delad upplevelse på något sätt. Även om man kanske inte direkt engagerar sig, alltså 
man gör inget, man bara kollar. Så är det ju att du har en slags känsla och gemenskap. Skulle jag säga. 
 
Tror ni att familjesammanhållningen kan påverkas av möjligheten att se på olika 
plattformar på olika ställen? 
 
P1: Ja alltså om någon annan följer en separat serie så är det klart att när man har möjligheten till 
olika sätt att se serier. Så det är ju absolut så att alla sitter i varsitt rum och kollar på separata serier. 
Sen om man tittar på en bra serie så ser man inte varandra på en vecka. Jämfört med om man skulle ha 
en TV-apparat i huset då är det helt annat eftersom att alla ser tillsammans. Nu kan man dela upp sig 
och sitta var man vill och titta på vad man vill. 
 
M: Men har det alltid varit så? Hur såg det ut innan? 
 
P1: Nej, alltså, förr i tiden var det väl så att man hade en TV och då satt hela familjen där. Så var det 
när jag var liten iallafall. 
 
P2: Ja det tror jag definitivt, ju mer TV-apparater, desto mer möjligheter att anpassa sig efter intressen 
och behov av att se vad dom vill, när dom vill. Istället för att bara ha TVn som en samlingsplats som 
när man hade en TV. 
 
P4: Mindre osämja. 
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P5: Precis, jag tänkte säga det! 
 
P4: Hade vi bara haft en TV nu så hade vi inte kunnat komma överens vad vi skulle kolla på, inte en 
chans. 
 
P2: Speciellt med utbudet och alla möjligheter att kolla via streamingtjänster. 
 
P4: Skulle bli överlycklig av att hitta en serie där alla vill titta samtidigt. Men det.. It won’t happen. 
 
P3: Jag som har så små barn, vi försöker att vi ska samlas allihopa för att de ska lära sig att man ska 
dela. Man behöver inte ha varsin ipad när man är fyra år. Det kan vara schysst att dela med lillebror 
också. Annars blir det att de står med varsin och en tittar på TV. Då plockar vi bort allt och då är det 
TV som gäller och det är barnprogrammet. Det köper dem idag liksom. Jag vet att det är många av 
våra bekanta som inte kan göra så med sina barn. Det blir ett jävla ramaskri. De ska ju ha sitt på sitt 
rum eller vad det kan vara, dem delar ju inte alls. 
 
P4: Det går över om 10 år. 
 
P3: Jo men jag tror att det kan vara bra att ha med det i grunden, speciellt om det är småbarn. 
 
P4: Ja, absolut. 
 
M: Så på något sätt kan det vara bra att det finns flera skärmar? 
 
P3: Både och. 
 
P5: På gott och ont tror jag. 
 
P4: Är de äldre är det bra, men är de yngre kanske, som du säger man ska. 
 
P3: Ja då får man ju plocka bort. 
 
P4: Är man äldre, då är man ju en individ, då vill man ju liksom anpassa sig. 
 
P3: Då kan du ju välja. 
 
M: Hur är det för dig (P5) som också har tre barn? 
 
P5: Våran 6 åring kan man dra med fortfarande, men de andra två går knappt. Det blir ju väldigt 
mycket, de sitter på sina rum. Det är ju inte alltid det man vill. Så att nej. 
 
M: Så då värdesätter du kanske på något sätt att titta tillsammans när de väl tittar med er? 
 
P5: Ja när de väl kommer ner och tittar med oss blir man ju överlycklig. 
 
Vad föredrar ni, ensamtittande eller tillsammanstittande? 
 
P4: Tillsammans. 
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P3: Tillsammans. 
 
P1: Tillsammans. 
 
P2: Med tjejen, definitivt. 
 
M: Vad finns det för fördelar? Finns det någon gång ni väljer att titta ensamma? 
 
P1: När tjejen somnat. Men det är väl att man kan prata om det efter, man skapar gemensamma 
intressen. Det blir en gemenskap. 
 
P6: Det är mysigare att titta tillsammans. Är jag ensam hemma kan jag ju titta själv, men är han 
(sambo) hemma så föredrar man ju att titta tillsammans. 
 
P4: Ser man något bra eller roligt, man behöver ju inte säga någonting. Man vet ju att det där gillar 
hon. Man kanske skrattar eller någonting. Det är enough för mig. 
 
P3: Ja men när man hör någon annan skratta, det blir mer värt. 
 
P4: Ja att kolla komedi själv, det är ju inte skitroligt. Kollar man det i grupp eller går på standup då är 
det. Hellre att man är mer än en då. 
 
P2: Eller att man är nära den man tycker om, eller dem man tycker om. 
 
P4: Eller skräckfilm, någon hoppar till. Det är värt mycket.  
 
M: Då är alltså tillsammanstittande något som ni alla värdesätter ganska mycket, verkar det som? 
 
Planerar ni i hushållet ert TV-tittande i förväg? Alltså är det någon som paxar TVn, 
eller att ni brukar titta på ett visst program en viss tid så ni inte behöver säga 
någonting utan ni går bara och tittar. 
 
P6: Jag paxar inte TVn, men min sambo gör det när det är specifika fotbollsmatcher som han ska kolla 
på TVn. Jag har inte det behovet. men han får ha det behovet. 
 
P1: Jag försöker undvika att vara vid TVn i vardagsrummet kl 19:30. Svt-nyheter… Då vet man att 
det finns inget annat.. 
 
M: Så det är någon slags rutin? 
 
P1: Det är nog den enda rutinen med TV-tittande som iallafall mina föräldrar har. Så beroende på vad 
jag känner för så är jag med eller inte. 
 
P2: För oss är det väl mest måndagar som det släpps nya avsnitt av den här serien vi båda verkligen 
gillar. Kanske pratar om det på söndagen “när slutar du imorgon” så bestämmer vi om vi ska laga mat 
tillsammans sen kollar man på det. 
 
M: Så det finns det en rutin där också på något sätt.  
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P2: Ja, båda har stort intresse av att se nya avsnitt liksom. Så då kanske man gör en grej av det, man 
kanske gör mat först och kollar tillsammans. 
 
P3: Jag paxar ingenting, min fru paxar. Jag följer ingenting sådär heller, jag spontantittar i princip. 
Min fru har vissa serier som hon följer. 
 
P4: Vi paxar ingenting men har rutiner som bara är automatiskt. Vi vet att ungefär vid den här tiden 
går vi och lägger oss och kollar serier eller vid åtta tittar vi på det här. Det är inget skrivet i sten. 
Missar vi någon så tar man upp plattan eller telefonen eller datorn. Förut hade man ju gnällt, då var 
det ju kört. 
 
P5: Ja precis! Jag tror det där har lättats upp faktiskt. Hos de flesta, kan jag tänka mig. Det låter inte 
längre livsviktigt att missa någonting. 
 
M: Blir det liksom som att playtjänster blir som någon sorts back-up? 
 
P5: Ja men så kan det nog vara, hos oss iallafall. 
 
Hur ofta tittar ni på linjär TV tillsammans, hela hushållet? 
 
P2: Aldrig, kan inte komma ihåg senast. 
 
P1: Mellan sex till nio kanske, alltså på vardagar, eller om.. 
 
M: Gånger? 
 
P1: Nej, mellan den tiden 18-21. Oftast brukar det vara att jag ser på Digital TV med mina föräldrar 
medan vi äter middag, sen går vi oftast upp på rummet senare på kvällen och ser på serier. 
 
P3: Nästan varje dag, barnprogram. Några minuter om dagen. 
 
P4: Ja, vi gör väl det inte så ofta. Hela familjen gör vi det aldrig. De kollar väl på Youtube då antar 
jag. Jag och min fru gör ju det, kollar på TV. Men aldrig hela familjen. 
 
M: Händer det då och då spontant att alla finns samlade? 
 
P2: Julafton. 
 
P4: Nja, tre i familjen gör det, men det finns en i familjen som inte gör det. 
 
P4: ja. Jag kan inte minnas senast, det måste varit många år. på riktigt. 
 
P5: Det är väl typ på vardagar ibland, väldigt sällan, men någon gång ibland sitter vi allihop.  
 
M: det kanske är svårare ju fler personer man är 
 
P6: Jag tycker vi gör det ibland på helgmorgnar. Vissa vardagskvällar, typ någon timme kanske. Innan 
vi typ väljer att titta på något aktivt. 
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Har streamingtjänster påverkat hur ni tittat på TV-serier och film tillsammans, ser det 
annorlunda ut nu? 
 
P3: Det är inga fasta tider, inte för min del. Det är väldigt flexibelt, när det passar. 
 
M: Tittar man mer på TV tillsammans nu? 
 
P3: Nej det tror jag inte, inte hemma hos oss iallafall. 
 
P4: När vi väl gör det så gör vi det mycket. Ibland gör vi det inte alls. Ibland sträcktittar vi. Det kunde 
man ju inte göra förut, då hade man ju sällan en hel box hemma. 
 
Lämpar sig vissa plattformar bättre än andra för gemensamt tittande? 
 
P1: TVn, skulle jag skulle säga är det bästa. Störst bild. Desto fler man är desto större bild vill man 
ha. Skulle helst vilja säga biosalong, men i hushållet skulle jag säga TVn. Störst bild, oftast bäst ljud, 
alla ser och hör bättre. 
 
P2: TVn är oftast centrum i många vardagsrum så det blir väl att man samlas runt den automatiskt. Så 
fort du har en portabel device blir det mycket mer intimt och personligt. Svårare att dela skärm, man 
får sitta och kolla över någons axel och det funkar inte lika bra som att dela på en större skärm. 
 
M: Men tittar man tillsammans på andra plattformar? 
 
P2: Det kan hända att vi tittar tillsammans på min laptop i sängen om vi är trötta på en söndagmorgon 
eller någonting, men inte ofta. 
 
P6: Ah, TV. 
 
P5: Barnen kollar ofta tillsammans på datorn, sällan vi. 
 
P4: Bara på TV, inte på resande fot. 
 
M: Så i hemmet är det alltså TVn som gäller för tillsammanstittande. Och det är streamingtjänster som 
gäller då och drar ihop familjen? Eller är det det linjära utbudet? 
 
P2: För oss är det serierna i sig som för oss samman, finns de tillgängliga på någon av de 
streamingtjänster vi har så är det jättebra, annars får man tag på dem. Så det är själva serien i sig som 
är värd. Inte streamingtjänsterna. De är bara verktyg. 
 
P4: har man inte den tjänsten så skaffar man den, eller går inte på den sidan. 
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Fredagsmys 
Hur många hade fredagsmys förra veckan? 
 
P3: Jag 
 
P5: Vi kanske  
 
P4: Jag och min fru hade väl det, fast det är ju som alla andra dagar förutom att man kanske käkar 
något onyttigt. 
 
P5: Ja, precis. 
 
P6: Inte jag, inte vi. 
 
P1: Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde förra fredagen.  
 
Hur skulle ni beskriva det perfekta fredagsmyset? 
 
P5: Det är nog att alla är samlade, kring samma skärm, fast kanske inte tittar på skärmen? 
 
P4: Jag håller med dig! 
 
P2: Det perfekta fredagsmyset? 
 
P6: Menar du då framför en TV eller bara allmänt? 
 
M: Allmänt, hur ser det perfekta fredagsmyset ut, för dig. 
 
P6: Gå ut och äta, tycker jag är mysigt på helgen. Göra något annat än vad man brukar göra på 
vardagskvällarna. 
 
P1: Bryta mönstret i vardagen, hitta på något man inte brukar göra så ofta. Gå på bio, det brukar man 
ju inte göra, så mycket som man gjorde förr i tiden, eller gå och käka eller något att dricka. 
 
P2: Hänga med några kompisar, tjejen är med. Lyssna på en bra skiva och dricka en kall öl. 
 
P3: Tre glada barn som somnar tidigt, är optimalt, det är drömmen. 
 
Hur ser fredagsmyset ut i ert hushåll? 
 
P6: Om vi har fredagsmys framför TVn? Ja då åker jag hem till min syster (P5), där får man 
fredagsmys. 
 
P5: Ja där får man rätt feeling. 
 
P6: Man får god mat framför idol. 
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P5: Ja precis, så är det ju oftast. 
 
P6: Det är ett klassiskt kit. 
 
P4: Idol kanske, serier och äta något onyttigt till. Det är typ fredagsmys. 
 
P1: En god middag, snacks, och kanske ett program eller en film skulle jag säga, just på fredagar 
brukar jag hellre vilja se en film än serie. En bra film så man kan skratta eller gråta, väldigt, en film 
som man uppskattar.  
 
P2: Det beror på vad det är för program som går. Om det är idol eller alla dom där, om det går på 
fredag eller lördag så är hon ju hos sin morsa en av dagarna. Det kan vara fredagar ibland och då är 
det fredagarna man är med polarna, då brukar vi ha fredagsmys på lördagar istället. Är det tvärtom så 
är det med polarna på lördagen. Optimalt är att laga mat tillsammans, kanske köpa något gott att 
dricka, tända ljus, kolla någon bra serie. 
 
M: Och du (P3) sa att det var när barnen sover? 
 
P3: Ja, popcorn och tecknad film. Vi har lite problem med det där med fredagsmys och lördagsgodis. 
De får liksom lördagsgodis på fredagen, det blir lite fel. Jag vet inte var det där fredagsmyset kom till 
ifrån egentligen. För det fanns ju inte när jag var liten. 
 
P1: OLW-reklamen. 
 
P3: Det kom ju till just därför, öka försäljning, och det funkar ju. Folk gör ju det. 
 
Går det att ha fredagsmys utan att titta på TV? 
 
P3: Ja. 
 
P2: Definitivt. 
 
P5: Det är nog det bästa, skulle jag säga. 
 
P6: Typ spela spel och göra något socialt istället. 
 
P1: Jag skulle nog säga att det går, men jag skulle nog säga att det flesta tänker på framför TVn när 
man nämner fredagsmys. Filt, snacks. De flesta kopplar det till fredagsmys. 
 
P2: Jag tycker det bästa fredagsmyset är att bryta det mot vardagen och serietittandet genom att göra 
något annat. För det gör man de flesta kvällarna ändå.  
 
M: Det lät på er (P5, P4) att ni kollar mest på idol och sådana serier. Är det linjära 
utbudet bättre att ha som fredagsmys, eller kollar ni lika ofta på Netflix allihop? 
 
P5: Ja det kan jag nog tänka mig att vi gör. Nej, det är nog ganska delat.  
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P4: Det är live, det går då. Jag tycker serier är bättre men det går live då. Jag brukar aldrig kolla på, nu 
råkar jag följa när de gör audition för det är roligast då. Sen kommer den tråkiga delen, men då har jag 
följt dem så då kan jag lika gärna fortsätta.  
 
P6: Det är ju så upplagt för att man ska kolla på det på fredagen. 
 
P2: Ja det finns ju en anledning till att det visas fredagskvällar. Det är ju en anledning för familjer att 
samlas när alla är lediga. 
 
P6: Det är väl liksom det som TVn har kvar så att säga. Som den samlar tittare på.  
 
P2: Det skulle vara intressant att få statistik över hur många som kollar på analog TV på fredag- eller 
lördagskvällar gentemot alla andra kvällar.  
 
P5: Det är nog ganska stor skillnad. 
 
Nu kommer jag visa en filmsnutt och fråga om det ni ser stämmer över hur det ser ut 
idag. Och hur det ser ut nu. 
 
*OLWs Fredagsmys spelas* 
 
M: Ser det ut sådär eller är det en drömbild? 
 
P1: Jag tror det är den stereotypa bilden av fredagsmys. Det är där är vad jag menar att folk kopplar 
till vad fredagsmys är. Det är också stort tack vare den där reklamen man kopplar det. 
 
P4: Det var nog vanligare förut. Mina barn är 18 och 21 så när de för 15 år sedan hoppade de väl inte 
omkring, grinade lite kanske, men de var ju åt det hållet iallafall. Då samlades vi ju och kollade på 
något tillsammans. 
 
M: Men har det sett ut sådär, de måste jag tagit bilden från någonstans, att det ser ut sådär? 
 
P3: Hos oss ser det ut sådär, de blir lyriska när de vet att det är fredagsmys. Då hoppar dom och 
springer omkring och dansar. Skitglada helt enkelt. 
 
P6: det är väl för familjer med småbarn liksom? Det som är målgruppen. Det är kanske dom som har. 
Det är liksom avslappning att vara hemma och inte behöva tänka på tider på kvällarna.  
 
P1: Jag tänker också att hos småbarnsfamiljer så är ju -otydbart.- Sen tror jag också sen flera år 
tillbaka att för varje år som gått nu så har det blivit mer och mer separat. folk kan titta mer individuellt 
på olika saker. Förr i tiden fanns bara TVn, då var det där, då var det höjdpunkten. Man såg de bästa 
programmen eller de som hade flest tittare. Familjen samlades för att alla tittade på det.  
 
M: Menar du att det var så mer förut? 
 
P1: Ja, jag skulle nog säga. Det var så innan man kunde se det på separata enheter. 
 
P5: Och framförallt mindre barn. 
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Om ni tänker tillbaka när ni var små, fanns det fredagsmys eller lördagsmys? 
 
P5: Då var det nog mer lördagsmys tror jag.  
 
P6: Jag vet inte vad vi gjorde på fredagar. Men har du (P5) gjort det sen barnen var små? Jag tänker 
hur gammalt själva fenomenet är. 
 
P5: Ja, det har jag. Det var en större grej när barnen var små. 
 
P3: Då gick ju barnprogram en timme i veckan typ, och det var väl typ lördagar när det fanns något att 
titta på för barnen. 
 
P4: Och svartvitt var det. 
 
P6: Inte när jag var liten. 
 
Jag har en annan version av fredagsmyset här också.  
  
*Visar Bredbandsbolagets reklamfilm* 
 
P4: Mer likt nu och dessutom när man blivit lite äldre. Det är det där P3 vill undvika men det kommer 
att bli så. 
 
P3: Det där kan vara vardag innan maten. 
 
P4: Sådär var det kanske för oss för några år sen när de var nere och tittade men då hade de kanske 
något annat. Media. Eller om det var en platta eller vad det var. 
 
Händer det att fredagsmyset finns kvar men att alla kollar på sitt eget?  
 
P5: Ja 
 
P4: Jag vill påstå att det är mindre iallafall, definitivt. 
 
P2: Jag hade svårt att relatera till båda videorna eftersom det var åtta fler personer i varje video än vad 
det är hemma hos oss. Men den första videon är mer relaterbar, att vi sitter och kollar tillsammans om 
man säger så. 
 
P6: Och hoppar i soffan? 
 
P2: Ja precis det är så vi gör. 
 
M: Men du relaterar mer till den första. 
 
P2: Dom satt ju och kollade tillsammans, så ja. Men minus åtta barn. 
 
P1: Jag skulle nog säga att jag relaterar till båda. Det känns som att första filmen var när jag var 1-15 
och den andra 16-21 för att när jag var mindre så var det så att jag satt med föräldrarna och tittade, i 
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och för sig är jag ensambarn. Vi kollade på samma program på fredagar, nu är det så att nu kan jag 
och min flickvän titta på TVn medan mamma tittar på iPaden och pappa på datorn, helt beroende på 
vad som går på TVn och vad som intresserar alla. Sen är det klart att om det är något som alla finner 
intressant så kolla vi alla på det. Men jag kan relatera till båda. 
 
M: Den från OLW den är 5 år gammal nu, och den från bredbandsbolaget är bara någon månad. Tror 
ni att det har gått så fort? Har bilden ändrats? 
 
P5: Ja det kan säkert ha gått så fort, det tror jag. 
 
P6: Det tror jag. absolut. 
 
P1: Jag skulle nog också säga det. Alltså Netflix när blev det stort? För typ tre fyra år sen. HBO två år 
sen. sen Viaplay, det har ju kommit fler och fler streamingtjänster som vi kan titta på på individuella 
enheter. För varje år kommer det väl ju en ny tjänst man titta på, det känns som att det är någon i 
familjen som tar en ny streamingtjänst och använder sig av. 
 
P2: Alltså streaming i sig har ju funnits väldigt länge, jag har ju streamat grejer i säkert 10 år, men det 
är de senaste två år sedan som jag börjat använda streaming för Netflix och så vidare. Det har att göra 
med att de blivit så stora i och med att de blivit så enkla att använda för familjer. De är så 
välutformade på det sättet att vem som helst kan lista ut hur de fungerar att använda dem. Därför tror 
jag att de blivit så etablerade. Och deras utbud såklart. 
 
Hur ser det ut om 5 år? 
 
P6: Jag tror att man fortsätter att värdesätta att titta på saker tillsammans för att det finns en social 
aspekt. Jag tror inte att det kommer att gå mot att alla sitter konstant med en skärm. 
 
P5: Jag hoppas det. 
 
P4: De TV-apparater som kommer nu, där kan du ju titta på fyra kanaler samtidigt. Du sätter bara på 
dig glasögonen så får du se det du vill se. På 5000Hz kan alla se det de vill så att säga.  
 
P3: Så man sitter tillsammans fast man har glasögon på sig 
 
P2: Jag tänker att TVn i sig kommer finnas kvar det kommer inte behövas kallas TV. Det kan kallas 
storskärm. 
 
P4: Det är ju en skärm. 
 
P2: Skärmen i sig kommer finnas kvar som samlingsplats, sen att det heter TV, det heter det ju bara. 
Man skulle lika gärna kunna ha en jättestor datorskärm där och det hade inte varit någon skillnad. 
Analog TV däremot tror jag däremot kommer sakta dö ut. 
 
M: Men själva värdet med att samlas kommer finnas kvar? 
 
P2: Ja det tror jag. definitivt. 
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P3: Det tror jag också. 
 
P5: Får verkligen hoppas det. 
 
P4: Åtminstone tror jag alla vuxna vill det. Barnen dom tappar ett tag kanske, men sen kommer det 
tillbaka. 
 
M: Har ni något annat ni skulle vilja tillägga, några tankar kring olika TV-tjänster, titta tillsammans? 
 
P2: Jag tycker det är lite intressant med VR. det är inte så många som har vr-glasögon i nuläget 
eftersom de är såpass dyra. Men med vr kan man t.ex kolla på bio på månen i 4K och då kan du ju 
också se det med din partner tillsammans och se varandra. Du kan gå på konserter med VR. Jag vet att 
de har börjat med det inom wrestling, att uppleva det som att du är där. Det kommer bli intressant att 
se hur det utvecklas och hur det kan anpassas efter familjer osv. Att fysiskt sitta bredvid varandra, du 
ser personerna bredvid dig med glasögonen men du är på en annan plats. 
 
M: Vår huvudfrågeställning i C-uppsatsen är att undersöka om streamingtjänster påverkar det 
gemensamma tittandet och tittandemönster på TV-sänd media i hushåll med flera personer. Tror ni att 
det gör det? 
 
P1,3,4,5,6: Ja. 
 
P2: Jag tror att det gör det i största lag, definitivt. Som jag var inne på förut så tror jag inte det är själv 
streamingtjänsterna i sig är det som, för min del är det inte tjänsterna som för oss samman, utan 
innehållet och streamingtjänsterna är bara ett verktyg. hade inte de funnits hade jag tagit till andra 
metoder. Men jag tror att överlag att i familjer, Ja. 
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Bilaga 4 - Mailintervju med expert inom TV 
 
Under en fokusgrupp ansåg en person att TV-distributörerna konkurrerar ut sitt linjära 
utbud med webb-tv. Hur ser ni på saken?  
Om jag förstår det rätt anser personen att det linjära utbudet försämras av webb-TV? Jag anser snarare 
att tittaren får fler alternativ att se samma eller nya typer av innehåll, såväl live som on demand. TV4 
har istället ökat sina innehållsinvesteringar de senare åren för att bygga en än mer attraktiv tablå som 
har en starkare lokal förankring, där det mesta även går att se samtidigt eller i efterhand i TV4 Play. 
 
Har ni märkt av en ändring i det linjära TV-tittandet efter er introducering av playtjänst 
och konkurrerande streamingtjänster? 
Vi har sett kontinuerliga konsumtionsökningar för TV4 Play sedan lanseringen. Under 2015 slog TV4 
Play konsumtionsrekord när antalet strömstarter nästan fördubblades jämfört med 2014 (från 135 
miljoner till 264 miljoner strömstarter). Även linjärt var 2015 ett starkt år för TV4, andelsmässigt det 
bästa sedan 2007 och bästa någonsin för hela TV4-Gruppen.  
 
Det har länge varit tal om att den linjära TV:n kommer att dö, men så har inte fallet varit. Vissa yngre 
målgrupper tittar förvisso mindre på linjär TV idag, men lägger fortfarande en anmärkningsvärd hög 
tid på tablå-TV samtidigt som de kompletterar i större grad med tittande online. TV4 Play har nu över 
2 000 000 registrerade användare, där många är yngre än genomsnittlige linjär-TV4-tittaren. Sett till 
hela befolkningen är TV-tittandets minskning liten och snittkonsumtionen är över 2,5 timmar per dag. 
Konkurrerande tjänster som Netflix har påverkat tittandet, men det tycks snarare handla om en 
komplettering än ersättning (TV-tittandet i Sverige har backat med ungefär 6 procent sedan Netflix 
lanserades i Sverige) och driver samtidigt tittandet av playtjänster.  
 
Vilka för- och nackdelar ser ni med linjär tv och webb-tv?  
Vi strävar för att alla konsumtionsmiljöer ska vara så optimala som möjligt. Jag är av bilden att vi har 
en alltmer teknikneutral syn på konsumtionen och att det snarare är intresset för och engagemanget 
kring innehållet som räknas snarare än vilken plattform som det konsumeras på. Linjär TV har 
fördelen att det är enkelt att använda, håller hög teknisk kvalitet och erbjuder en möjlighet att se 
mycket innehåll först. Webb-TV har fördelar att kunna välja det innehåll som intresserar en och se 
innehåll som en har missat i efterhand. Tillsammans kompletterar de varandra för att tillgodose olika 
användares behov. 
 
Värnar ni om det gemensamma TV-tittandet? Hur?  
Ja, tillsammanstittande är väldigt viktigt för oss. TV4 har en stor andel tillsammanstittande, såväl 
linjärt som digitalt (varje startad ström på TV4 Play tittas på av i genomsnitt av 1,4 personer). 
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Deltagare i vår fokusgrupp menade på att de gånger de tittade på linjär TV 
tillsammans främst var fredag- och lördagkvällar. Vad är det som styr vad som visas 
på TV då? Varför väljer folk att titta på linjär tv dessa tider istället för streamat utbud?  
Jag skulle tro att det är en kombination av olika anledningar:  

- Dels är de flesta lediga under dessa tider och många vill gärna koppla av och bli 
underhållna, TV är rätt oslagbart för det ändamålet. 

- Det finns mycket attraktivt innehåll att välja mellan (flera av våra största lägereldsformat 
visas då), då utbudet är oftast som starkast dessa tider av veckan. 

- Ofta är innehållet live (t ex Idol eller Let's Dance) eller premiärvisas (t ex Så mycket 
bättre), vilket stärker incitamentet att se det linjärt. Många har som vana att se på TV på 
helgkvällar och gör då det gärna i sällskap med andra, vilket gör det till en mer social 
aktivitet än streamat innehåll. 
 

Anser ni att möjligheten att se på TV på olika plattformar och tjänster har påverkat det 
gemensamma tittandet?  
Ja, då utbudet är i det närmaste obegränsat online har det skapat tittarvanor där användarna i större 
utsträckning ser innehåll som är smalt och väldigt nischat jämfört med traditionell TV. Den typen av 
innehåll konsumeras naturligt i större utsträckning på egen hand. För bredare underhållningsformat, 
filmer och serier är dock tillsammanstittandet större, oavsett distributionsformen.  
 
Anser ni att nya tittandemönster har uppstått genom möjligheten att se på TV via 
playtjänster?  
Ja, det har lett till att den totala rörliga bild-konsumtionen har blivit större. Fler har möjlighet att välja 
tid för sitt tittande och därmed se innehåll de tidigare missat. "Binge viewing" dvs sträcktittande av 
serier är också ett vanligt fenomen. Fler växlar sin konsumtion mellan olika plattformar (laptop, 
mobilt, surfplatta, Chromecast, Apple TV osv), och baserar sin preferens utifrån tillgänglig teknik, 
innehåll och kontext. Det växande utbudet av videoinnehåll online  har även lett till att fler 
konsumerar innehåll under delar av dagen de inte tidigare konsumerade (t ex morgonpendling, på 
jobb/skola osv), men lejonparten av all konsumtion äger fortfarande rum i hemmet kvällstid och 
helger. 
 
 
 
 


