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Abstract
The linear televison have dominated the supply of moving pictures, but this is about to change with 

the possibility to consume it via the Internet. 

     In this thesis we have studied how the two Swedish tv-network companies, SVT and TV4 are 

working with their web TV and if their online services have affected the linear TV.

     To limit the size of the study we chose two network companies that provide the most popular tv 

channels and web services in Sweden. To gather data from these two companies we conducted 

qualitative interviews with people at the networks. 

     We came to the conclusion that SVT and TV4 doesn't find that their web TV services (called 

SVT Play and TV4 Play) are competing with the linear TV. They rather regard them as assets to 

broaden their services. We also found that even though web TV is growing in popularity, the 

majority of the consumtion of movable pictures still comes from the linear TV. Therefore web TV 

hasn't affected the linear TV significally yet, but we think that the TV as a medium will be 

consumed different in the future.
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1. Inledning
Människor kan idag i större utsträckning välja hur och när de vill titta på television (tv). Tv-

marknaden erbjuder konsumenter av rörlig bild allt mer teknik och tjänster och detta har i sin tur lett 

till att man som tv-tittare har större valmöjlighet. Allt fler konsumenter av rörlig bild väljer att se på 

tv via datorn och det går även att se på tv i mobiltelefoner eller på den linjära tv:n. 

(Medieutveckling 2010)

     De största svenska tv-kanalerna som kallas the big five och innefattar SVT1, SVT2, TV3, TV4 

och Kanal 5. Dessa kanaler står för sammanlagt 64 procent av all tittartid på linjär tv enligt en 

årsmätning genomförd av analys och mätningsföretaget Mediamätning i Skandinavien (MMS) 

2009. De tv-bolag som tillhandahåller de populäraste tv-kanalerna har idag en så kallad Play-tjänst 

på Internet. Play-tjänsterna har blivit en repristjänst som ger användaren möjligheten att forma sin 

egen tv-tablå. Detta gör att människor inte längre behöver anpassa sig efter en färdig tv-tablå och de 

behöver heller inte känna sig bundna till en tv-apparat för att se ett tv-program. Även många andra 

aktörer sänder idag av webb-tv. De mest populära webbplatserna för att visa webbklipp i Sverige är 

Aftonbladet och Youtube. (Radio-och tv-verket & Konkurrensverket, 2009)

     De mest välbesökta Play-tjänsterna i Sverige har startats av och drivs av SVT och TV4 som likt 

de andra stora tv-bolagen, TV3 och Kanal 5, lägger upp programmen som sänts via den linjära tv:n 

(Radio-och tv-verket & Konkurrensverket, 2009).

     Eftersom det idag finns ett större utbud än tidigare av rörlig bild i och med möjligheten att 

strömma rörligt bildmaterial från Internet, tror vi att det kan påverka den traditionella tv:s roll. Med 

denna uppsats vill vi utforska hur tv-bolagen arbetar för att utveckla sina Play-tjänster och om detta 

kan påverka den linjära tv:n som plattform. Är det så att det sociala värdet i att samlas runt tv:n med 

familj och vänner har ett större värde än vad webb-tv:s fördelar har? Påverkar de två plattformarna 

varandra och kan man se att webb-tv i allmänhet och Play-tjänsterna i synnerhet är en potentiell 

konkurrent till den linjära tv:n? 
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2. Bakgrund
Här presenterar vi syfte och frågeställning som behandlas i uppsatsen. Vi tar även upp hur tv som 

medium har utvecklats och vad den linjära tv:n som massmedium har betytt för människor  

historiskt.

2.1 Utvecklingen 
Graeme Turner och Jinna Tay är båda forskare inom Critical and Cultural Studies på University of 

Queensland i Australien. De skriver i sin bok Television Studies After TV (2009) att när tv-tittare 

gestaltades förr i västvärlden gjordes det genom att visa en familj som satt bänkad framför tv:n. I 

mindre utvecklade länder satt hela byar framför en tv. Det var ett kommunikationssätt för 

demokratiska stater och under efterkrigstiden blev det en av symbolerna för konsumtionssamhället. 

Sedan mitten av 70-talet kan tv konsumeras även utanför hemmet t.ex. på bussar och tåg och i 

offentliga utrymmen såsom affärer. (Turner & Tay, 2009)

     Enligt Turner och Tay (2009) brukar nya medier aldrig ersätta äldre, utan den kompletterar och 

utvidgar istället medieutbudet. Att se på tv idag är inte samma sak som på 50-talet när tv först kom. 

Inom teknikområdet finns det numera DVD:er och det går att titta på tv via sina dator eller sin 

mobiltelefon. När det gäller produktionssätt har det förändrats på så sätt att allting inte längre 

produceras i en tv-studio utan många program spelas in på andra ställen. Numera kan alla producera 

rörlig bild material, det är alltså inte längre så att det är begränsat till de stora tv-bolagen. (ibid.)

2.1.1 Förändringar i tv-tittandet
Pelle Snickars, forskningschef på Statens ljud- och bildarkiv, menar att filmen lade grunden för en 

utveckling som massmedialt var till tv:s fördel. Utvecklingen av tv som massmedium kan nu 

stagnera och detta på grund av Internet. De nationella tv-sändningarna drar fortfarande en 

miljonpublik, dock väljer allt fler yngre personer att använda Internet som kommunikationsform i 

sitt mediala behov. Enligt Snickars (2007) kan mediehistorien med tv som största distributionskanal 

ta slut då Internet, som plattform för tv, erbjuder en lättillgänglighet som beror på digitaliseringen 

av film, musik och tv-program.

     Lowe Hedman, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet menar 

att år 2007 blev troligtvis det år då webb-tv nådde en större publik och fick sitt genombrott. Han 

menar att webb-tv på längre sikt kan ändra våra tv-vanor betydande. Undersökningsföretaget 

Mediavision meddelade att räckvidden för webb-tv i början på år 2007 var cirka tre procent enligt 

Hedman (2008) och i slutet på samma år (2007-10-25) hade räckvidden stigit till cirka tio procent. 

Variationsmöjligheterna är större än någonsin tack vare den tekniska utvecklingen, vilket ändrar 

synen på tv som företeelse i våra hem. Internet kan alltså ses som en form av tv och en potentiell 

rival till tv-verksamheten i dess traditionella format. (ibid.)
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2.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur de två största tv-bolagen i Sverige arbetar med att 

utveckla sin webb-tv och samtidigt behålla tittare på sina linjära kanaler.

2.2.1 Frågeställning 
Hur kan utvecklingen av webb-tv påverka formatet hos linjär tv?

2.2.2 Avgränsning
Vi har valt att begränsa arbetets storlek till att undersöka enbart tv-bolagen SVT och TV4. Detta 

beror dels på att arbetet inte skulle bli för stort då vi arbetar inom vissa tidsramar, men även för att 

dessa tv-kanaler har flest tittare i Sverige (Radio och TV-verket & Konkurrensverket, 2009).

SVT:s och TV4:s webbplatser är också de mest populära för att se webb-program i Sverige och 

därför ansåg vi att dessa kanaler var av störst betydelse för vårt arbete.

2.3 Definitioner
Bredband: ”Samlingsbegrepp för olika tekniker för anslutning av elektronisk kommunikation till  

Internet med hög överföringshastighet. Det finns inga bestämmelser som reglerar hur hög  

överföringshastigheten måste vara för att få kallas bredband. Normalt ger bredbandsuppkoppling  

möjlighet att hämta och skicka stora mängder digital information som telefoni, radio, bilder och 

musik.” (Myndigheten för radio och tv)

Broadcast: ”Rundradiosändning. Utsändning av information från en avsändare till många 

samtidiga mottagare inom utsändningsnätets täckningsområde.” (Myndigheten för radio och tv)

Konvergens: ”Sammansmältning av infrastrukturer, tjänster och teknisk utrustning som ett resultat  

av den tekniska utvecklingen.” (Myndigheten för radio och tv)

Linjär tv: “tv-program utsända till tv-mottagare enligt tv-tablå.” (Myndigheten för radio och tv)

Play-tjänst: Med Play-tjänst avser vi de video-tjänster som de stora tv-bolagen i Sverige 

tillhandahåller via Internet, i strömmat format. (egen definition)

Primetime: ”Den tid av dygnet då antalet TV-tittare är som högst. I Sverige anses den infalla  

mellan kl. 19.30 och kl. 22.00.” (Nationalencykolpedin)
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Strömning: ”Teknik för publicering av rörlig bild via Internet. Varje program spelas upp från en  

server och distribueras över Internet medan konsumenten ser på programmet utan att innehållet  

lagras på datorns hårddisk. Benämns även som streaming.” (Myndigheten för radio och tv)

Webb-tv: “Webb-TV definieras som ”rörlig bild” (ej bildspel) och visas i någon form av inbäddad  

mediaspelare på webb-sidor som spelas upp i en webbläsare. Webb-TV distribueras via streaming.  

Begreppet rymmer också Webb-klipp som är kortare inslag eller videoklipp på webbsidor,  

exempelvis videobloggar och trailers. Webb-program innefattar längre produktioner och hela  

program.“ (Mediamätning i Skandinavien)
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3. Teori
 I detta kapitel tar vi upp en forskningsstudie som undersöker effekten av att strömma tv via  

Internet. Vi tar också upp två rapporter utfärdade av svenska myndigheter som behandlar  

medieutvecklingen och analyserar marknaden för rörlig bild samt en rapport från Mediamätning i  

Skandinavien (MMS). I detta avsnitt presenteras även teori som innehåller begrepp som varit, och 

fortfarande är, betydande för tv:s utveckling. Vi har i vår studie använt både de äldre teorierna och  

den tidigare forskningen som utgångspunkter i vår analys.

3.1 Understanding media
Marshall McLuhan var en kanadensisk kommunikationsteoretiker som 1964 skrev boken 

Understanding media i vilken han myntade termen ”The medium is the message”. McLuhan (1964) 

menar att alla artefakter vi människor utvecklar är som förlängningar av oss själva och är relevanta i 

det sammanhang vi befinner oss i. Det kan vara enkla saker som att en sked är en förlängning av 

handen men även mer komplicerade och långsökta förlängningar såsom att bilen är en förlängning 

av fötterna. I detta sammanhang kan man sätta in den tekniska utvecklingen. Han menar att det är 

inte en utvecklad teknologi som har betydelse i samhället, utan snarare vad man kan göra med 

teknologin och vad den gör med relationerna människor emellan som är själva meningen. McLuhan 

(1964) menar även att det som är viktigt att studera är vilken typ av medium det är, inte vad det 

innehåller. Olika typer av medium påverkar samhället på olika sätt, och då är innehållet oviktigt. 

Exempelvis kan en film innehålla många olika typer av berättelser, men filmer som fenomen är det 

som är meningsfullt att titta på eftersom de, som medietyp, har en viss sorts påverkan på samhället. 

(McLuhan, 1964)

     McLuhan (1964) delar upp olika medium i hot (hett) och cold (kallt). Det finns principer som 

skiljer på vad som är ett hett medium från vad som är ett kallt medium.  Ett hett medium kräver 

mindre deltagande än ett kallt medium. Användaren behöver inte anstränga sig så mycket för att 

använda sig av det. Han menar att ett high definition medium är något som ger användaren mycket 

information och är därför också ett hett medium. Ett fotografi är ett high definition medium då det 

ger åskådaren mycket visuell information i motsats till en tecknad serie. Ett föredrag, menar 

McLuhan (1964), är ett kallt medium med  low definition då det kan ge lite information till 

lyssnaren och då denne måste fylla i mycket själv. McLuhan (1964) menar även att de heta 

medierna är exkluderande medan de kalla medierna är inkluderande. Av detta skäl har ett hett 

medium helt andra effekter än de kalla medierna. (ibid.)
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3.2 Konvergens
I boken På väg mot medievärlden 2020 skriver Nils Enlund (2008) om hur medieutvecklingen går 

mot en konvergens. Det innebär att tekniken vi använder oss av i vardagen och som nu finns i ett 

antal olika apparater, kan komma att byggas in i varandra. Exempelvis går det idag att både titta på 

tv via Internet och lyssna på radio i mobiltelefonen medan det förut endast gick att ringa med den. 

Enlund menar att gränserna mellan de olika teknikerna suddas ut och detta är tydligt inom tv-

branschen idag och då på grund av att det går att se på tv i datorn och det finns även tv-apparater 

med Internet-tillgång. Han tror dock inte att alla apparater/tekniker kommer att byggas ihop till en 

utan att de kommer att ha kvar sin huvudsakliga uppgift och identitet. Internet kommer kanske inte 

att konkurrera ut exempelvis tv:n utan att det istället bidrar till att medieutbudet blir större och 

bredare, därav blir konsumtionen förändrad. (ibid.)

     Enligt Henry Jenkins (2008) innebär konvergens flödet mellan olika medieplattfomar och 

samarbetet mellan olika mediebranscher. Medialt stoff sprids mellan olika mediesystem och länder 

och det beror enligt honom till stor del på att konsumenterna är aktiva och deltar i medievärlden på 

ett annat sätt nu än förr. Detta på grund av möjligheterna att integrera via exempelvis Internet. 

Även Jenkins (2008), likt Enlund (2008), argumenterar mot att konvergens handlar om tekniska 

aspekter där olika tekniker samlas i en och samma apparat. Istället hävdar han att det handlar om att 

mediekulturen håller på att förändras till att konsumenten själv ska söka upp medieinnehåll och 

sätta samman det på egen hand. Han hävdar även att den gamla synen på media innefattar två 

begrepp som håller på att försvinna – medieproducenter och mediekonsumenter. Dessa två håller nu 

på att smälta samman i en deltagarkultur där alla är aktörer och integrerar med varandra. Det är 

dock inte ett jämlikt förhållande då det fortfarande är mediebolagen som har mest makt och bland 

konsumenterna finns det vissa som har mer makt än andra. (ibid.)

     Konvergens uppstår alltså enligt Jenkins (2008) inte på grund av ny teknik, utan på grund av att 

enskilda individer agerar och interagerar. Cyberteoretikern Pierre Lévy myntade ett begrepp som 

Jenkins (2008) använder – kollektiv intelligens. Detta innebär att det finns en stor mängd 

information om till exempel en nyhet och det är omöjligt för en enda person att veta allt om denna 

men alla vet någonting. Tillsammans kopplar vi samman våra kunskaper och på så sätt sprids 

information. (ibid.)

3.3 Tittarsiffror och framgång
Enligt Turner och Tay (2009) kunde tv samla nästan hela nationer för att uppleva en händelse 

tillsammans och på så sätt skapa en vi-känsla kring det. Exempel på detta är den första 

månlandningen år 1969 eller terrorattacken i USA 11/9-2001. Eftersom det nu tillkommer allt fler 

valmöjligheter när det gäller var och när man kan se på tv är det inte troligt att man någonsin 
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kommer att uppnå samma höga tittarsiffror för till exempel tv-serier som förr. Dock finns det 

fortfarande stora direktsända tv-produktioner och sporttillställningar såsom Idol och Olympiska 

Spelen som kan samla en stor publik. Även tittarmätningar utförda i USA visar att populära tv-

program inte längre kommer upp i samma tittarsiffror som förr. Detta tror inte Turner och Tay 

(2009) när de refererar till medieforskaren John Hartley. Hartley menar att det inte beror på att 

tittarna har övergett tv:n utan att det helt enkelt beror på att tv-tittarna numera väljer andra 

plattformar för att konsumera rörlig bild. (ibid.)

     De största medieframgångarna på 2000-talet har varit de koncept som inkluderat inte bara tv 

utan även andra medieplattformar såsom webbsidor, extraklipp och direkt strömning från Internet. 

Detta visar att tv inte längre bara är tv utan det inkluderar en rad olika medium. (ibid.)

     Enligt professorn i Communications Arts, Michael Curtin, var det de stora tv-bolagen som styrde 

tv-utbudet och produktionen av tv förut. Nu håller det på att förändras då de stora tv-bolagen inte 

längre har samma makt över tittarna. Tv-bolagen ingår istället i en slags matris där tv-utbudet 

produceras av många olika aktörer och även distribueras i en rad olika sätt. De stora tv-företagen 

finns fortfarande med och påverkar en hel del men de kan inte längre vara säkra på att deras produkt 

kommer att konsumeras av en stor publik vid en given tidpunkt eftersom det numera finns många 

olika alternativ för att se ett tv-program. Detta, i sin tur, leder till att det blir svårare att sälja 

annonsplatser eftersom man inte har en masspublik som man hade innan den digitala eran. Eftersom 

en stor del av tv-industrin är beroende av annonser för att finansiera sin verksamhet är det viktigt 

för dem att försöka behålla sina tv-tittare. (Curtin, 2009)

3.4 Utbud
Hvitfeldt (2008) menar att de nya sätten att se på tv gör att tv-tittarna inte längre behöver välja 

mellan ett stort utbud av tv-kanaler, utan från ett ännu större utbud av innehåll. Därav blir det i 

princip omöjligt att gå igenom allt rörlig bild-utbud som finns. Företagen som erbjuder tv-tjänster 

måste därför utveckla sätt att lagra användarnas information och på så sätt kunna erbjuda dem de 

program och klipp som är mest relevanta för dem. Kontrollen förflyttas då från konsumenterna, som 

har ett enormt utbud av valmöjligheter, till de som utvecklar algoritmerna och därmed får kontroll 

över vilka program tv-tittarna blir erbjudna i första hand. (ibid.)

     Hvitfeldt (2008) menar även att de yngre generationerna i många länder mer troligtvis äger en 

dator än en tv-apparat och man kan dra slutsatsen att de yngre allt mer använder sig av en dator för 

att konsumera rörlig bild. Detta är ett mer individualiserat sätt att titta på tv där publiken själva 

hittar sitt innehåll på Internet. (ibid.)

     Det är dock svårt att avgöra hur många som tittar på webb-tv då det är ett brett spektrum av sätt 

att konsumera tv-utbudet på. Exempelvis är det många andra medieaktörer, bortsett från tv-bolagen, 

som nu sänder tv via Internet. De lånar ofta material från tv-bolagens sändningar och detta gör det 
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svårt att urskilja och mäta konsumtionen av webb-tv. Det är även så att gränserna suddas ut mellan 

amatör och proffs. Rörligt bildmaterial som produceras av ett tv-bolag kan numera blandas med 

amatörfilmer och visas på samma webbplats. (ibid.)

3.5 Tv på längre sikt
Amanda D Lotz (2007) skriver att det har skett förändringar i hur producenter gör tv-program, hur 

finansieringen av dessa går till och hur publiken får tillgång till dem. Tv-tittarna har inte enbart mer 

valmöjligheter när det gäller programinnehåll och när och var de ska konsumera detta innehåll utan 

även hur de ska betala för detta. (ibid.)

     Förr var tv ett massmedium som nådde en samlad publik. I takt med att fler kanaler utvecklades 

och de senaste decennierna även tv via Internet, kan tv inte längre klassas som samma typ av 

massmedium eftersom det inte längre når ut till en stor folkmassa som förut. Detta eftersom 

publiken splittras upp på många olika kanaler och plattformar. Det är intressant att notera att det inte 

dykt upp något annat medium för att ta tv:s plats. Istället blir tv-publiken mer och mer utspridd och 

mindre publikgrupper bildas som har liknande konsumtionsvanor. Lotz (2007) tror detta orsakas av 

att Internet har gett möjligheten för publiken att söka upp det de vill ha och på så sätt spridit ut 

publikens tv-tittande ytterligare. 

      Hon menar även att tv-branschen år 2005 genomgick en period av osäkerhet och förväntan då 

det lanserades en rad nya applikationer och artefakter som skulle göra det möjligt att konsumera tv 

på nya sätt. I motsats till vad många som skrev om tv i början av 2000-talet trodde, så har det inte 

kommit någon artefakt eller teknik som helt konkurrerat ut traditionell tv med linjära sändningar. 

Tvärtom verkar det som om möjligheten att se på tv nästan överallt istället har stärkt linjär tv och 

dess utbud. (Lotz, 2007)

3.6 Ekonomi 
Enligt Hadeinus, Weibull och Wadbring (2008) har massmedieföretagens intresse för Internet 

mynnat i en förlängning av tv:s traditionella verksamhet. Företagen började utveckla Internet-

anpassade interaktiva tjänster, och från början erbjöd de material som inte fick plats i tv:s 

traditionella form, så kallat specialmaterial. (ibid.)

     För de kommersiella medierna är de ekonomiska möjligheterna på Internet avgörande. När 

Internet ansågs att vara något nytt och lockande fanns det riskvilligt kapital att tillgå med många 

investerare. I dag kostar det nästan ingenting att använda Internet ur ett användarperspektiv, vilket 

har gjort att kapitalet sakteliga försvunnit när investerare insett att utfallet skulle bli minimalt, och 

detta i sin tur ledde till att många stora webbplatser gick i konkurs. Bortsett från det har Sveriges 

Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och TV4 satsat stort på sina nättjänster (till exempel Play-

tjänsterna egen. anm) då de ser det som en breddning av sin traditionella verksamhet (de linjära 
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kanalerna. egen amn). (ibid.)

     Teknikutvecklingen under 2000-talet har inte påvisat att Internet skulle vara en konkurrent till de 

existerande medierna. I stället går det att se att inom informationsspridning och nyheter verkar 

medieföretagen vara de som är de mest framgångsrika. En orsak till detta kan vara att företagen 

redan är etablerade och välkända sedan innan och har varumärken som människor känner igen och 

söker sig till. Eftersom att medieföretagen inte tjänar mycket ekonomiskt på sina nättjänster har de 

nog snarare ansetts att vara en investering inför framtiden. (ibid.)

     Hadeinus et al. (2008) menar även att det tog ungefär fem år för Internet att växa sig stort i 

Sverige. Om man jämför det med att det tog cirka 20 år för radion att sprida sig nationellt så kan 

man uttyda att den medieteknologiska utvecklingen har gått i en väldigt snabb takt. De menar att det 

är viktigt att se kritiskt på hur fort det har gått och att ha IT-bubblan i åtanke. Det är dock inte svårt 

för konsumenter av rörlig bild att ta till sig nya medier eftersom de är lättillgängliga, men det krävs 

ungefär en generation för att ta till sig ett nytt medium. Därav tror Hadenius et al. (2008) att de 

äldre generationerna kommer vara trogna de äldre medierna, men att Internet kommer påverka 

marknaden i ett medieperspektiv på längre sikt. (ibid.)

3.7 Tidigare forskning
Elisabeth Jones är doktorand på Information School på University of Washington. Hennes arbete 

Network Television Streaming Technologies and the Shifting Television Social Sphere från 2009 

behandlar vilken effekt möjligheten att strömma tv-program har på linjärt tv-tittandet.

     Jones (2009) tar upp vilka fördelar och nackdelar som finns med både linjärt tv-tittande och att 

konsumera strömmad tv. Den mest radikala förändringen är att tv-tittandet inte längre är bundet till 

en tv-apparat, utan det går att titta var som helst med tillgång till höghastighets-Internet. 

Möjligheten att spela in linjära tv-program digitalt och se dem i efterhand har funnits länge, men nu 

krävs det inte längre någon planering utan det går att starta ett tv-program när som helst. (ibid.)

     Strömmad tv via Internet ändrar upplevelsen av tv-tittandet eftersom det kräver ett mer selektivt 

tittande. Tv-tittaren måste aktivt välja vad denne vill titta på, medan det på linjär tv är vanligt att 

låta tv:n stå på i bakgrunden och tv-tittaren behöver inte välja program aktivt. Det som kan vara 

negativt med selektivt tittande är att tv-tittaren inte slumpmässigt råkar se ett program tv-tittaren 

inte tänkt se, eftersom det är möjligt att välja helt själv vilket program som startas. På så sätt blir tv-

tittarna inte exponerade för program som tar upp andra ståndpunkter och kulturer än vad de själva är 

vana vid. Även aktuella och brådskande nyheter eller vädervarningar som sänds via linjär tv går 

förlorade när tv-program strömmas. (ibid.)

     Jones (2009) menar att strömmad tv i USA snarare har blivit ett komplement än en ersättare för 

linjär tv. Det håller dock på att ske en utveckling av teknik och innehåll som gör att linjär tv hotas. 

Detta har märkts genom att tv-tittare sagt upp sina abonnemang för kabel-tv eftersom de är nöjda 
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med utbudet via strömmade tv-kanaler på Internet (ibid).

     Begreppet att “titta på tv” börjar separeras mer och mer från den faktiska tv-apparaten då det nu 

blivit möjligt att se på tv på många andra sätt. Det har lett till att det bland annat blir vanligare att 

titta på tv ensam och det har bidragit till att det sociala sammanhanget försvinner. Detta beror bland 

annat på att många tittar på tv direkt via sin dator och dess skärm inte är tillräckligt stor för flera 

personer att titta på. (ibid.)

     Effekterna av strömmad tv via Internet behöver inte vara att det sociala värdet försvinner utan 

istället omfördelas. Möjligheten att se på tv-programmen när som helst kan uppmuntra till att 

istället umgås på andra sätt under “prime time”, exempelvis genom att hitta på utomhusaktiviteter 

tillsammans. Det kan dock enligt Jones (2009) även leda till att tv-tittande kan ske på mindre 

lämpliga ställen som på arbetet eller i skolan. (ibid.)

3.7.1 Rapporter från myndigheter
Rapporten Från TV till rörlig bild  släpptes i december år 2009 av myndigheterna Konkurrensverket 

och Radio och TV-verket (sedan 2010-08-01: Myndigheten för radio och tv) och i den beskrivss och 

analyseras marknaden för rörlig bild.

     Det går att uttyda att tv-tittandet allt mer sker på andra plattformar, såsom mobiltelefoner och 

datorer. Konsumtionen av tv-program sker allt mer via webb-program i motsats till linjär tv, och 

tiden svenskar lägger på  att se på webb-program växer, i synnerhet hos ungdomar. I december år 

2008 var räckvidden för tv-program på Internet 24 procent för personer mellan 21-25 år. 

(Konkurrensverket & Radio och TV-verket, 2009)

     I rapporten står det även att tv-bolagen under de senaste åren ökat distributionen då de har startat 

egna kanaler på Internet. Det stora utbudet av tv på olika plattformar gör att konsumtionen av rörlig 

bild har ökat och att marknaden växer. De menar även att tv-tittarna har ett intresse i att inte behöva 

anpassa sig till en tv-tablå och att de vill kunna styra över vilka program de ska se och när de ska se 

dem. (ibid.)

     Rapporten Medieutveckling 2010 släpptes i maj år 2010 och beskriver det svenska 

medielandskapet och framtagen av Radio och TV-verket. Rapporten är delvis baserad på statistik 

som är framtagen för att få fram en fördjupad kunskap inom områden i mediebranschen. 

(Myndigheten för Radio och TV, 2010)

     Rapporten beskriver hur webb-tv har andra förutsättningar än det traditionella linjära sättet att 

sända tv. Det är nu möjligt att få direktkontakt med konsumenten av rörlig bild via webbplatsen 

eftersom tv-tittarna inte behöver gå via en tv-operatör för att få tillgång till tv-programutbudet. Det 

innebär att det är lättare att nå fler tv-tittare då det inte krävs att de köper abonnemang med ett 

begränsat utbud av kanaler. Idag har 89 procent av Sveriges hushåll tillgång till Internet och 70 

procent har bredbandsuppkoppling och tack vare det mobila bredbandet är det nu allt fler som 
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konsumerar rörlig bild via Internet. (ibid.)

     Att se på webb-tv via sin dator blir allt vanligare och under det fjärde kvartalet år 2009 var det 

cirka en miljon personer som tittade på webb-tv dagligen. Samma år var den totala konsumtionen av 

rörlig bild för en person cirka 213 minuter per dag och linjär tv upptog 76 procent av den tiden. På 

detta sätt kan man se att traditionell linjär tv fortfarande dominerar konsumtionen av rörlig bild. 

(ibid.)

     Enligt rapporten är tv-tittarvanorna väldigt olika beroende på ålder. Bland yngre människor (16-

25 år) är det vanligare att titta på webb-tv än bland de lite äldre (41-65 år) som använder sig av 

linjär tv för att konsumera rörlig bild. Trots detta tittar yngre människor mer på linjär tv än webb-tv, 

då de av 213 minuters daglig konsumtion lägger cirka 58 procent av tiden på linjär tv. Det går även 

att se att de äldre ökar sin konsumtion av linjär tv, jämfört med tidigare mätningar, och idag ser de 

cirka 88 procent av den totala konsumtionstiden på linjär tv. (ibid.)

     MMS kom i början av är 2010 ut med rapporten Rörlig bild 2010:1. Den är baserad på en webb-

enkätundersökning utförd i december är 2009 med 2728 stycken deltagare mellan åldrarna 16-65 

som redogjorde för sin tv-konsumtion under en vecka. Det framgick tydligt att informanterna i 

större utsträckning ser på linjär tv för att nå dess tv-utbud. Man kan uttyda ur rapporten att 

fördelningen av tittande på olika plattformar fortfarande är till linjär tv:s fördel. 73 procent av den 

totala tiden för rörlig bild-konsumtion hade deltagarna lagt på att se på linjär tv. Webb-klipp hade 5 

procent av den totala konsumtionstiden och webb-program hade enbart fått 3 procent av tiden. 

(Mediamätning i Skandinavien [MMS], 2010)
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4. Metod 
I detta kapitel tar vi upp de datainsamlingsmetoder vi använt oss av och de metoder vi använt oss  

av i bearbetningen av vårt material. Vi beskriver kort våra respondenter och tar i slutet upp  

metodkritik.

4.1 Kvalitativ metod
Eftersom vi anser att vår frågeställning är av kvalitativ karaktär då den inte avser att ta fram 

kvantifierbara data så valde vi att använda oss av en kvalitativ metod i denna uppsats. Detta för att 

försöka tolka och sätta oss in i det ämne vi utforskar mer på djupet. Genom att vi valde att använda 

den kvalitativa metoden eftersträvade vi att få en helhetsbeskrivning av det vi undersökte. Vi ville 

även få en djupare förklaring på, och en förståelse av, vad Play-tjänsten betyder för de två 

undersökta tv-bolagen.

4.2 Intervju som metod 

Intervjun är för forskaren ett verktyg som används för att tolka och beskriva ett fenomen (Kvale, 

1997) och som intervjuare har man tillfälle att följa upp idéer och gå in på motiv och känslor (Bell, 

2006).

     Vi har valt att använda oss av den halv-strukturerade intervjun som datainsamlingsteknik då vi 

ansåg att den passade för att ta reda på hur respektive tv-bolag arbetade för att utveckla sin Play-

tjänst. Vi ville även ta reda på hur den står i relation till de linjära kanalerna på tv-bolagen. Vi utgick 

ifrån frågeområden i en bestämd följd och i dessa förekom följdfrågor. Vi valde att genomföra fyra 

halv-strukturerade intervjuer och Lantz (2007) menar att om flera intervjuer har genomförts så finns 

möjligheten att jämföra dem, och specifikt den data som kommer av intervjuerna, förutsatt att 

liknande frågor ställts vid de olika tillfällena.

     Eftersom tv-bolagen SVT och TV4 som arbetar på väldigt olika sätt så har vi omformulerat vissa 

av frågorna för att det ska passa respektive tv-bolag. SVT är ett public service-företag och därmed 

oberoende av reklam. TV4 har däremot en stor inkomstkälla från reklamen och är ett kommersiellt 

företag.

     För att besvara den frågeställning vi har utformade vi frågeformulär med berörande frågor som 

vi utgick ifrån under intervjuernas gång. I dessa formulär ingick ett trettiotal frågor för intervjuerna 

med tv-bolagens respondenter på Play-tjänsterna och ett tjugotal frågor för den linjära delen. Detta 

var ett sätt för oss att säkerställa att vi fick så mycket information som möjligt. På detta sätt ringade 

vi in de ämnen och områden vi  var intresserade av. Vi hade delat in frågorna i olika kategorier. 

Dessa kategorier var: ”Webb-tv från början”, ”Teknik”, ”Allmänt”, ”Tittarinflytande”, ”Redaktion”, 

”Marknad” och ”Kommande satsningar”. Dessa kategorier anser vi gav en struktur till intervjuerna. 
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4.3 Respondenter på SVT
På SVT fick vi en intervju med en person som har insikt i, och arbetar med, den tekniska 

utvecklingen av SVT Play. Med på intervjun var även en person som arbetar redaktionellt och har 

insyn i innehållet och programmen som läggs upp på SVT Play. 

     För att få kunskap om den linjära och publika delen av SVT intervjuade vi en person som har 

kunskap om publik och utbud på SVT.

4.4 Respondenter på TV4
På TV4 tog vi kontakt med en person som arbetar med estimering av tittarsiffror på TV4:s olika 

plattformar (webb-tv och linjär tv). Denna person kunde besvara frågor som berör TV4:s linjära 

plattform.

     På TV4 intervjuade vi även en person som arbetar med tekniska frågor på TV4 Play. Med på 

denna intervju var även en person som arbetar med innehållet på som läggs ut på TV4 Play.

4.5 Urval och genomförande
När en intervju ska genomföras är det viktigt att finna den eller de personer man tror och anser 

besitter den kunskap man vill komma åt. På grund av detta bör alltid ett “selektivt urval” användas 

av studieobjekt i en kvalitativ undersökning. Det finns inga specifika regler för hur urvalet ska gå 

till. (Svenning 1997:103)

     För att få insyn i vilka personer som skulle kunna vara passande för att besvara våra frågor valde 

vi att ringa till växeln på respektive tv-bolag där vi förklarade vårt syfte med samtalet. På detta sätt 

fick vi telefonnummer till tänkta respondenter. De personer som vi fick tag på var alla villiga att 

ställa upp på en intervju. 

     Vi e-postade respondenterna en sammanfattning på områden vi var intresserade av att utforska 

och förklarade vad vi hade för syfte och frågeställning i vår uppsats. Senare e-postade vi även 

intervjufrågorna vi skulle använda oss av och på så sätt fick vi dem godkända av respondenterna.

     Totalt genomförde vi fyra intervjuer med sex respondenter. Tre intervjuer tog plats på 

respondenternas respektive arbetsplats och en intervju genomfördes via telefon. Vid alla tillfällen 

användes diktafon för att spela in samtalet. Vi lade efter varje intervju över ljudfilerna, från 

diktafonen, i mp3-format på en dator.

4.6 Analys av datainsamling
Enligt Trost (1997) finns det en rad olika sätt att analysera sitt material från en kvalitativ intervju. 

Ett av sätten är att stryka över det man finner meningsfullt med överstrykningspenna i olika färger, 

vilket var den metod vi använde. Det kan ge två slags effekter. Den ena är att det under 

genomläsningen kan komma bra idéer som kan användas i analysen. Det andra är att det blir 
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överskådligt och lätt att se mönster vid ytterligare genomgångar av materialet. (ibid.)

     Enligt Lantz (2007)  bör man vid bearbetning av material använda begrepp från de valda 

teorierna. Dessa behöver inte intervjupersonen själv ha anknutit till, utan det gör den som 

analyserar. Teoretiska begrepp appliceras alltså på det som sagts. Giltighet skapas genom att det 

finns en analys av de olika delarna i en helhet. Då framträder ett mönster efter det att abstrakta 

teoretiska begrepp har applicerats på materialet. (ibid.) 

     Vi valde att transkribera intervjuerna ordagrant för att vara säkra på att vi inte missade något av 

värde, dock var vi enbart ute efter det sakliga innehållet i samtalet. Efter att transkriberings-

processen var klar gick vi tillsammans igenom allt material och markerade de svar som var 

relevanta för vår frågeställning. Vi såg då ett mönster där vi uppmärksammade det som var viktigast 

för vår frågeställning.

4.7 Validitet och realibilitet vid kvalitativa intervjuer
Med validitet menas att man i en undersökning använder giltiga instrument. Det är viktigt att 

försäkra sig om att instrumentet mäter det som är avsett att mäta. I en intervju är instrumentet 

frågorna. Om dessa är relevanta och har ett klart syfte som besvarar problemställningen så blir 

intervjun valid. Man vill med frågorna få fram hur den intervjuade menar och hur denne uppfattar 

frågorna. (Trost, 1997)

     Realibilitet innebär att en mätning är tillförlitlig och stabil. Med reliabilitet vill man uppnå att en 

mätning ska kunna ge samma resultat vid två olika tillfällen. I och med detta förutsätter man ett 

statiskt förhållande, som kan vara svårt att uppnå i intervjusituationer. När intervjuer utförs är man 

istället intresserad av förändringar. Vi människor ingår i en process där vi gör och handlar, inte är 

och har. Därav ligger tillförlitligheten i en intervju i de frågor som ställs. Även viktigt är hur 

forskaren använder sig av de data man har insamlat och hur denne analyserar dessa. Det ska påvisas 

att datan är insamlad på ett seriöst sätt och att det är relevant i förhållande till den aktuella 

problemställningen. (Trost, 1997)

     Vi anser att vi har säkerställt validiteten och reliabiliteten i denna studie då vi har fokuserat 

mycket på att utforma de frågor vi har ställt under intervjuerna. Vi har även under intervjuerna på 

respektive tv-bolags Play-tjänst försökt att ställa liknande frågor till respondenterna och även till 

respondenterna på deras linjära del. Vi anser även att vi har ställt frågor som är av stor relevans för 

den studie vi ville utföra. Dock har det förekommit frågor som genererat data som vi i resultat - och 

analysprocessen förstod att vi inte ville ta med i uppsatsen. Den datan har vi därför uteslutit från 

uppsatsen.

     När vi analyserade den data intervjuerna inbringade lade vi ned mycket arbete på att plocka ut de 

resultat som vi ansåg var mest intressant för vårt syfte, genom den analysmetod vi förklarade under 

rubriken Analys av datainsamling.
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4.8 Metodkritik
Judith Bell (2006) menar att intervju som metod är subjektiv och förhållandevis rätt tidskrävande. 

Eftersom metoden är subjektiv kan så kallade skevheter uppstå. Detta innebär att intervjuaren kan 

bli påverkad av respondenten. Även intervjuaren kan sätta en alltför stark prägel på intervjun om 

denne har starka åsikter i det ämne denne utforskar, vilket i sin tur kan mynna i att frågorna kan bli 

av ledande karaktär. I kvalitativ forskning är det lätt att som forskare ta in sina egna förutfattade 

meningar och att dessa ges ett stort utrymme. Det är också svårt att hålla sig objektiv eftersom man 

aldrig kan frigöra sig från förkunskaper. (ibid)

     När vi väl hade preciserat frågor som var relevanta för vår studie, försökte vi göra 

intervjufrågorna så neutrala som möjligt och detta innebär att vi inte har förutsatt något som vi 

senare ställer en fråga utifrån. 

     Kvantifierade data kan enligt Kvale (2007) framstå som mer pålitliga och har en mer ledande 

ställning än kvalitativa data, som består i att tolka och beskriva. Detta gör att generaliserbarheten 

blir lidande, vilket leder till att vissa kan anse att kvalitativa data inte är tillförlitliga i samma 

utsträckning som de kvantitativa. (ibid.)

     Vi anser att det primära målet med att anta den kvalitativa metoden och att använda halv-

strukturerad intervju som datainsamlingsteknik inte var att kvantifiera, utan istället förstå och tolka 

de svar vi fick av våra respondenter.
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5. Resultat och analys
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de viktigaste resultaten vi fann samt lyfta fram teorin och  

tidigare forskning. Detta för att tydliggöra huruvida våra resultat korrelerar med vad tidigare  

forskning kommit fram till.

5.1 Ökat tittande på webb-tv? 
Personen som arbetar med den tekniska utvecklingen på SVT Play menar att människor lever 

annorlunda idag. Denne menar att det alltid funnits ett behov av en tjänst som Play och påpekar att 

människor idag har ont om tid och vi vill kunna se vad vi vill, när vi vill. Därför anser respondenten 

att webb-tv har blivit en framgång. Denne pekar även på att framgången till stor del har berott på att 

bredbandspenetrationen successivt har ökat i landet. När vissa grundläggande delar samverkar, 

såsom bredbandspenetration, den svenska ekonomin och att intresset finns hos folket så utvecklas 

teknik, säger respondenten. Detta är något som styrks av rapporten Medieutveckling 2010 som 

menar att i dag har 89 procent av hushållen i Sverige tillgång till Internet och att 70 procent har 

bredbandsuppkoppling. I rapporten går att läsa att det är i och med det mobila bredbandet som allt 

fler människor kan titta på tv utanför hemmet. Det var enligt rapporten cirka en miljon personer 

som tittade på webb-tv under det fjärde kvartalet år 2009. Rapporten Från TV till rörlig bild (2009) 

tar upp att tv-tittarna idag inte har ett intresse i att anpassa sig efter en tv-tablå, de vill kunna styra 

över när de ska se vissa program och vilka program de ska se. Det går även att läsa hur räckvidden 

för tv-program på Internet för personer för personer mellan 21-25 år är 24 procent.

     Även respondenten som arbetar med innehållet på TV4 Play påstår att webb-tv har blivit en 

framgång och att nästan uteslutande beror på att teknikutvecklingen har bidragit till att det idag 

finns en dator i många hushåll Sverige. Respondenten säger vidare att tv-tablån blir mindre viktig 

och att unga människor idag inte vill anpassa sig efter fasta tider för att se ett tv-program. 

5.2 Konkurrent eller komplement?
På frågan om huruvida Play-tjänsten är en konkurrent eller ett komplement till respektive tv-bolags 

linjära kanaler svarar respondenten som arbetar med tekniska frågor på SVT Play att deras Play-

tjänst anses mer som en fristående kanal och att de med tjänsten kan ”täppa till luckor”. 

Respondenten på fortsätter och säger att de försöker matcha det som saknas i de linjära kanalerna 

och att de delvis vill nå den målgrupp som deras linjära kanaler SVT1 och SVT2 har svårt att nå. 

SVT Play kan även fungera som en inkörsport till de linjära programmen på SVT. 

     Respondenten med insikt om den publika sidan av SVT menar att man på där arbetar med att 

Play-tjänsten ska ha ett eget värde och innehåll och inte endast vara en reprisfunktion. 

Respondenten säger:
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 ”Vi måste jobba med Play på ett aktivt sätt som har sin egen fräschör, som har sitt eget 

unika innehåll och sitt värde som går ut över att bara vara en reprisfunktion.” 

(citat respondent publika sidan SVT 2010-12-06) 

     Dock tycker respondenten att ordet tv-kanal ger fel signaler, då denne anser att Play-tjänsten ska 

vara en plattform för utbyte och kommunikation. Ordet kanal signalerar enligt respondenten 

någonting mer enkelriktat.

     Respondenten som arbetar med innehållet på TV4 Play svarar att i dagsläget har deras Play-

tjänst ingen egen identitet, de hoppas dock att det förändras med tiden. Respondenten menar att man 

som tv-bolag kan vinna på att ha en Play-tjänst. De har enligt denne inte märkt att deras linjära 

kanaler har tappat tittare sedan starten av TV4 Play.

     Detta är någonting Lotz (2007) tar upp när hon skriver att tv-tittarna har större valmöjligheter i 

att komma åt programinnehåll och detta kan splittra den tidigare relativt samlade tv-publiken. Hon 

anser att detta till stor del beror på att Internet erbjuder samma innehåll som linjär tv. 

     Personen som arbetar med estimering av tittarsiffror på TV4 tror möjligheten att se på tv på 

många olika sätt inte påverkar tittandet negativt för deras linjära sändningar. Respondenten säger 

även att:

”Tittandet på olika plattformar snarare driver tittandet. Alltså tittandet på webb-tv och tv 

driver varandra framåt och snarare ökar tillsammans.” 

(citat av respondent estimering TV4 2010- 12-06) 

     Denne menar även att det som märks är att repriserna på linjär tv inte får samma tittarsiffor 

längre, men samtidigt behöver det inte betyda att de tappat tv-tittare där. Det kan vara många som 

tittar på programmet när de exempelvis åker tåg som annars skulle missat det helt, och då har TV4 

fått en extra tv-tittare istället.

     Enligt Hadenius et al. (2008) har de kommersiella medierna  haft svårt att göra ekonomiska 

vinster på sina nättjänster. Detta eftersom Internet erbjuder konsumenterna tillgång till mycket 

information för en låg kostnad. De har även kommit fram till att de stora tv-bolagen i Sverige, i 

synnerhet SVT och TV4, bortser från detta när de gör stora satsningar på sina nättjänster. De tror att 

detta beror på att dessa bolag ser sina nättjänster som ett sätt att nå fler konsumenter och att detta 

leder till en breddning av verksamheten. (ibid.)

     Enligt Curtin (2009) finns det en risk med att material sprids ut på många olika plattformar 

eftersom medieföretaget då lättare tappa kontrollen på materialet och att det blir svårare att sälja 

annonsplatser. Detta är respondenten som arbetar med estimering av tittarsiffror på TV4 medveten 

om men han menar att de inte sett några sådana tendenser när det gäller TV4:s linjära kanaler och 
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TV4 Play, och de fortsätter satsa på båda plattformarna.

     Även respondenten som arbetar med den tekniska utvecklingen av SVT Play menar att de inte 

har sett en större förändring rent tittarsiffermässigt för de linjära programmen på SVT för att de 

erbjuder en Play-tjänst. SVT Play har som delsyfte att öka tittarsiffrorna för de linjära programmen 

enligt respondenten. Detta påvisas av Turner och Tay (2008) som menar att nya medier aldrig 

ersätter äldre, utan den kompletterar och utvidgar istället medieutbudet. De menar även att de 

största medieframgångarna de senaste åren har inkluderat många olika plattformar och format.

(ibid.) Även i rapporten Medieutveckling 2010, framtagen av Radio-och tv-verket, beskrivs hur 

konsumtionen av webb-tv ökar, framför allt bland unga. Tittandet på linjär tv minskar inte för det, 

utan den totala konsumtionen av rörlig bild ökar precis som både personen som arbetar med 

estimering av tittarsiffror på TV4 och responenten som arbetar med den tekniska utvecklingen av 

SVT Play säger. Respondenten som arbetar med estimering av tittarsiffror på TV4 säger även att: 

”Det är snarare så att traditionell tv gynnas av webb-tv.” 
(citat estimering TV4 2010-12-06)

     Respondenten med kunskap om den publika sidan på SVT anser att det finns en viss konkurrens 

mellan linjär tv och webb-tv men främst vad gäller specialintressen. När det kommer till linjär tv:s 

traditionella roll som ett avkopplande sätt att umgås inom familjen, ser denne den rollen som ohotad 

och påpekar att:

            ”Man använder tv:n som avkoppling medan man använder Internet mer aktivt, i positiv 

bemärkelse.” 

(citat respondent publika sidan SVT 2010-12-06) 

     Det går att se exempelvis de stora sportevenemangen och underhållningsproduktioner via 

Internet men det märks att tittarna fortfarande föredrar att se dessa via linjär tv, enligt respondenten 

med kunskap om den publika sidan på SVT. Detta styrks av Jones (2009) när hon skriver att 

strömmad tv via Internet kräver mer av tittaren då denne aktivt måste välja program. Konsumenten 

av linjär tv erbjuds en sammansatt tv-tablå och behöver nödvändigtvis inte göra aktiva val för att 

konsumera programutbudet. (ibid.)

     Marshall McLuhan (1964) beskriver olika medier som heta eller kalla. De heta medierna är de 

som inte kräver mycket av konsumenten och denne behöver inte anstränga sig för att konsumera, 

medan ett kallt medium kräver mer engagemang. Respondenten på SVT:s publika sida säger att:

”Men en av den linjära tv:s viktigaste funktioner det är ju ett socialt kitt inom familjen och 

man använder tv:n för att umgås framför”. 

(citat respondent publika sidan SVT 2010-12-06). 
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     Jones (2009) skriver att en effekt av strömmad tv via Internet kan vara att människor inte längre 

ser linjär tv som en social samlingsplats. Möjligheten att se ett program när som helst kan enligt 

henne leda till att människor istället väljer att umgås på andra sätt. 

5.3 Målgrupper och mätning av tittarsiffror
På TV4 är de medvetna om att det finns en skillnad i vem som ser på TV4 via linjär tv och vem som 

tittar via TV4 Play enligt respondenten som arbetar med estimering av tittarsiffror. I dagsläget finns 

inga mätinstrument för att mäta demografiska aspekter på vilka som tittar på webb-tv. Däremot har 

Sifo (marknadsundersökningsföretag, vår anm.) webb-paneler där webb-tv-tittande mäts. 

Respondenten som arbetar med estimering av tittarsiffror på TV4 menar att:

 ”Vi vet ju hur vi paketerar och säljer vanlig tv inom olika målgrupper men eftersom den 

mätningen inte finns för webb-tv så är det en helt annan utmaning hur man ska göra.” 

(citat estimering TV4 2010-12-06) 

     Hadenius et al. (2008) styrker detta när de skriver att det är svårt att mäta hur många som tittar 

på webb-tv. De menar även att det finns ett brett utbud av tjänster för konsumera rörlig bild och att 

det nu även finns andra aktörer som distribuerar webb-tv än de traditionella tv-bolagen. Dessa 

aktörer kan vara tidningsföretag som visar webb-klipp via sin webbplats och de har i många fall 

lånat material från tv-bolagens sändningar. Webb-tv via andra distributörer kan även blanda rörligt 

bildmaterial med amatörfilmer, vilket gör det svårt att bedöma hur många och vilka målgrupper som 

ser ett visst program via Internet. (ibid.)

     Eftersom inga mätinstrument finns utvecklade för att mäta demografin på TV4 Play är det också 

svårt att rikta sig till specifika målgrupper som på den vanliga tv-sändningen. Därför riktar sig Play-

tjänsten till alla. Detta kan komma att ändras om mätningarna i framtiden utvecklas och det är 

möjligt att urskilja grupper av tv-konsumenter även på webben. 

     På SVT är de också medvetna om att publiken skiljer sig mellan webb och linjär tv och 

respondenten med kunskap om den publika sidan säger:

”.../om ni tittar där (på Mediebarometern, egen anm.) på konsumerad tid för olika 

plattformar så skiljer den sig väldigt mycket åt i olika generationer i livet. Då ser man att 

det är väldigt mycket mer tid för unga människor på nätet och nästan ingen tid alls för de 

äldre och på tv är det precis tvärtom.” 
(citat respondent publika sidan SVT 2010-12-06) 

    
     Jenkins (2008) beskriver samma sak, att mediekulturen förändras och att det nu handlar om att 
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konsumenten själv styr vilket medieinnehåll denne vill ha, och hur denne vill konsumera detta. 

Hadenius et al. (2008) skriver också om detta och de tror att det kan ta en hel generation för att ta 

till sig ett nytt medium. Därav är de äldre generationerna är trogna de äldre medierna. 

     På SVT har de inte heller några mätinstrument för att avgöra vilka målgrupper som ser på SVT 

Play men de har sett att det är många starter (server-anrop) på SVT:s barnsidor på Internet. 

Respondenten med kunskap om den publika sidan av SVT menar att:

”Det är ett större antal serveranrop och webbsidevisningar där än på någon annan del av 

vår sajt.” 
(citat respondent publika sidan SVT 2010-12-06) 

Även tittandet på barnprogram på linjär tv ökar för SVT och respondenten menar att det kan finnas 

ett samband. Detta är något som även Hadenius et al. (2008) tar upp när de skriver att det är de 

yngre generationerna som tar till sig ny teknik lättare. 

    Respondenten som arbetar med tekniska frågor på SVT Play säger att som med all ny teknik är 

det nästan alltid yngre personer som prövar tekniken först. Men enligt denne går det idag att uttyda 

att det är en blandning av åldrar och kön, och att relativt många äldre använder sig av SVT Play i 

sin konsumtion av rörlig bild. Denne påpekar dock att det går långsammare med Internet-

penetreringen hos de äldre generationerna.

     Respondenten med som arbetar med tekniska frågor på TV4 Play har en liknande syn. Enligt 

denne är det  något yngre personer som tittar på TV4 Play än de som tittar på TV4:s linjära kanaler. 

Dock påpekar respondenten att det inte enbart är tonåringar och unga vuxna som ingår i TV4 Play-

publiken utan att det snarare är ett stort spann mellan åldrarna. Respondenten tillägger att ett av 

skälen kan vara att datorvanan hos de äldre inte är lika bra som hos de yngre och att detta kan 

hindra dem från att nyttja TV4 Play i samma utsträckning som de yngre personerna.

    Detta är något även Hvitfeldt (2008) tar upp, han menar att chansen är större att de yngre 

generationerna i många länder äger en dator snarare än en tv-apparat. Han menar även att de ser på 

tv på ett mer individualiserat sätt. De letar själva upp det innehåll de vill åt via Internet hellre än bli 

erbjuda att följa något linjärt. (ibid.)

     Respondenten som arbetar med publika frågor ser att det är lättare för SVT att nå ut till den unga 

tv-publiken via SVT Play eftersom SVT:s linjära kanaler enligt denne anses vara: 

”mossiga och lite tråkiga”. 
(citat respondent publika sidan SVT 2010-12-06) 

    Om samma program, riktat mot en yngre målgrupp sänds både via linjär tv och SVT Play, hamnar 

det ofta långt ner på topplistorna för linjär tv och betydligt högre upp i topplistorna för webb-tv. 
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     På SVT har man satsat på webb-exklusiva program. Ett exempel respondenten på SVT med 

kunskap om den publika sidan tar upp är programmet ”Rebecka och Fiona”, som riktar sig mot en 

yngre publik. De har nått en publik på mellan 30 000 till 40000 unika tittare varje vecka. Det 

programmet sänds nu i repris i en av SVT:s linjära kanaler men har inte lika många tittare där. Detta 

kan enligt respondenten bero på att det ligger på en repristid som traditionellt inte har lika många 

tv-tittare. Ett annat program på SVT-Play var Riverside som var en parallell handling till 

programmet Andra Avenyn, Detta program var väldigt framgångsrikt men lades så småningom ned, 

och enligt respondenten som arbetar med tekniska frågor på SVT Play blev det en hel del klagomål 

från tittarna av programmet. 

     Respondenten som arbetar med innehållet på TV4 Play säger att de gör en del “kring-material” 

till sina stora produktioner, som Idol och Robinson. Respondenten påpekar att det är ett antal andra 

program som är webb-exklusiva, till exempel programmet Style by Kling. Respondenten som 

arbetar med estimering av tittarsiffror på TV4 säger att:

”Det är ju fler som tittar på korta klipp än på hela program på nätet än så länge.” 
(citat estimering TV4 2010-12-06) 

     

5.4 Sambandet mellan de olika plattformarna
     Respondenten som arbetar med estimering av tittarsiffror på TV4 talar om att det går sämre för 

vissa program linjärt, men påpekar att det beror på vilka program som avses. Respondenten menar 

att det inte skett en minskning av tittarsiffrorna på första sändingen av som exempelvis Bonde söker  

fru. Däremot har repris-sändningen tappat något då möjligheten att se programmet via TV4 Play 

redan innan reprisen utnyttjas. Respondenten refererar till en rapporten Rörlig Bild 2010:1, från 

MMS, i vilken man kommit fram till att mediekonsumtionen per person totalt ökar. Konsumtionen 

av webb-tv ökar medan det traditionella tittandet på linjära program ligger kvar på samma nivåer. 

Webb-tv adderar alltså bara till den totala mediekonsumtionen, det äter inte av det traditionella 

tittandet. Respondenten säger att: 

”Det är snarare så att traditionell tv gynnas av webb-tv” 
(citat estimering TV4 2010-12-06)

     På SVT Play säger respondenten som arbetar med tekniska frågor samma sak, att de på SVT 

Play inte märkt att de konkurrerar med de linjära kanalerna på SVT. Respondenten från SVT som 

arbetar med publika menar att:

”Det samband som vi kan se egentligen det är ju att det är snarare positivt, alltså någon 

slags symbios och ett givande och tagande mellan Play och broadcast.”. 
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(citat respondent publika sidan SVT 2010-12-06) 

      Enligt respondenten som arbetar med tekniska frågor på SVT Play är syftet med Play-tjänsten 

att öka tittarsiffrorna för de linjära programmen. De vill även ge tv-tittarna chansen att ta igen ett 

program de har missat och det är det SVT Play erbjuder. Respondenten säger även att det börjar ske 

en successiv förflyttning inom företaget, att SVT Play får en allt större roll.

     På TV4 Play svarar respondenten som arbetar med innehåll att de dels vill nå så många som 

möjligt med programmen de producerar till TV4:s linjära kanaler, men om de samtidigt kan fånga 

tv-tittare via TV4 Play som senare tittar på andra program på TV4 så har de lyckats. De påpekar 

även att TV4 Play inte enbart är ett verktyg för att öka tittandet på TV4 utan snarare att tjänsten är 

ett steg i utvecklingen av tv som plattform.  

     Lotz (2007) menar att det i början på 2000-talet var många som trodde att de nya plattformarna 

som erbjuder rörlig bild var en stor konkurrent till den linjära tv:n. Dock verkar det en enligt denne 

som om att de allt större möjligheterna att konsumera tv-utbudet gör att den linjära tv:n roll stärks.

     Respondenten som arbetar med estimering av tittarsiffror på TV4 menar att om ett program på 

deras linjära kanaler har exempelvis en miljon tittare får samma tv-program på TV4 Play också 

höga tittarsiffror. Denne menar med detta att det finns ett samband mellan de båda plattformarna.

    

5.5 Utvecklingen för linjär tv
Hedman (2008) skriver om hur att man nu kan se Internet som en form av tv och en potentiell rival 

till tv-verksamheten i dess traditionella format. Han skriver att år 2007 kan ses som det år då webb-

tv fick sitt genombrott. Detta eftersom räckvidden för webb-tv under det året steg från tre till tio 

procent (ibid.). Respondenten som arbetar med estimering av tittarsiffror på TV4 säger att:

”Varje halvår eller kvartal så ser man ju att webb-tv-tittandet har utvecklats lavinartat.” .

(citat estimering TV4 2010-12-06) 

     En av anledningarna till ökningen tror denne kan vara att tv-utbudet hela tiden förbättras och att 

det nu börjar bli möjligt att se inköp från andra länder på svensk webb-tv:

 

”.../men jag tror att i takt med att alla program i princip som sänds i tv kommer att finnas 

på nätet så tror jag definitivt att att vi kommer se en fortsatt utveckling.” 
(citat estimering TV4 2010-12-06) 

     Dock tror respondenten inte att utveckling kommer att ske på bekostnad av linjär tv, utan att 

människor exempelvis ser på tv i tunnelbanan via mobilen eller via datorn när det finns tid över. 

     Respondenten menar vidare att program där många tittar tillsammans på samma tv-skärm, så 
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kallad lägerelds-tv kommer att finnas kvar inom en överskådlig framtid. De har även själva gjort 

studier som visar att:

 ”vissa format, som till exempel Idol, är väldigt starkt när det gäller tillsammans-tittande.” 

(citat  analytiker TV4 2010-12-06) 

     Denne tror att de båda formaten kommer att integreras mer i framtiden och att det blir vanligare 

att bygga sin egen tv-tablå. Samtidigt påpekar denne att många gillar fasta tider, men att det kan 

handla om en generationsfråga. 

     Det faktum att det är en generationsfråga stärks av Hvitfeldt (2008) som skriver att sätt de yngre 

generationerna tittar på tv är mer individualiserat då de själva hittar det innehåll de vill vill ha via 

Internet. 

     Respondenten med insikt om den publika sidan på SVT tror att linjär tv kommer att få mindre 

utrymme i framtiden och att:

”Vi är nog många som är förvånade över att tv:n inte fått mer stryk än vad den fått hittills.” 

(citat respondent publika sidan SVT 2010-12-06) 

     Enligt respondenten har linjär tv:s död förutspåtts många gånger men har tvärtom bara växt i 

popularitet. Dock tror denne att det börjar vända nu, det vill säga att linjär tv kommer att minska i 

tittarantal framöver.

     Respondenten ser det inte som någonting negativt om webb-tv skulle kunna ”slå ut” linjär tv, 

utan det är lika mycket en möjlighet. Denne menar att det inte finns något egenvärde i att sända 

linjär tv, utan vill publiken endast se på webb-tv kommer de att få göra det. Det som kan gå förlorat 

är de gemensamma upplevelserna som public service tillhandahåller. Speciellt när det är valtider har 

många personer vänt sig till SVT:s linjära sändningar för att bilda sig en uppfattning om de olika 

alternativen. Detta menar respondenten riskerar att gå förlorat om publiken själva helt och hållet ska 

välja vilka program de vill se på. Detta är någonting Jones (2009) också tar upp i sin rapport. Hon 

skriver om hur det blir mindre sannolikt att tittare snubblar över program som de inte tänkt se. Detta 

medför att de inte heller utsätts för åsikter eller ståndpunkter de inte själva håller med om. (ibid.)

5.6 Utveckling av Play-tjänsterna
På frågan om kommande satsningar och hur de ser på det framtida utvecklandet av respektive tv-

bolags Play-tjänst så svarar responenten med insyn i tekniska frågor på SVT Play att de redan nu 

försöker planera för framtiden och att de har personer som arbetar med detta. Respondenten säger 

att den Play-tjänst de har i dag på SVT fungerar väldigt bra och de måste arbeta för att inte förlora 

det som publiken uppskattar med Play-tjänsten. En plan, enligt respondenten, kan vara att försöka 

utöka interaktionen mellan tv-tittare och tjänst och även att SVT Play ska vara en större del av de 

23



sociala medierna. Samtidigt påpekar respondenten att utvecklingen inte går åt ett håll, utan åt alla 

håll och att plattformarna påverkar varandra. Denne menar att det till slut kan vara innehållet som 

styr plattformarna, fast egentligen så är det enbart publiken som styr vilket håll det går åt. 

     Jenkins (2008) menar att det är flödet mellan olika medieplattformar som gör att konvergens 

uppstår. Detta beror på att konsumenterna är aktiva i medievärlden på ett annat sätt nu än tidigare 

och att det bidrar till utvecklingen av nya tekniker. Enlund (2008) säger att Internet kommer inte att 

konkurrera ut linjär tv, utan snarare kommer Internet vara en av flera plattformar som hjälper till att 

bredda utbudet av rörlig bild (ibid.).

     Respondenten som arbetar med tekniska frågor på TV4 Play säger att de vill kunna sända till fler 

plattformar på längre sikt, dels mobiltelefoner men även uppkopplade tv-apparater och andra 

tekniker som har Internet-förbindelse. Respondenten som arbetar med innehåll på TV4 Play tror att 

människor förmodligen kommer använda sig mer av Play-tjänsterna, oavsett vem som 

tillhandahåller dem. Därför kommer tittarsiffrorna för plattformen att öka, enligt respondenten, och 

fler webb-exklusiva program kommer att produceras då efterfrågan växer. Denne tror att linjär tv 

kommer få lämna utrymme för webb-tv framöver, dock har de på TV4 inte sett någon förändring i 

tittarsiffrorna till  TV4 Play:s favör, men det vore konstigt om det inte blev så längre fram enligt 

respondenten.

     Hedman (2008) menar att variationsmöjligheterna för att konsumera rörlig bild ökar tack vare 

den tekniska utvecklingen och att det på sikt kan ändra våra tv-vanor betydande. Detta är någonting 

som respondenten som arbetar med teknik på SVT Play menar när denne säger att det format som 

används idag av SVT Play inte är här för att stanna, då det hela tiden kommer ny teknik. Denne 

menar att det kan ske en en teknisk förändring inom två år och då kanske de måste byta format på 

SVT Play. 

“Men vi vill ju finnas där publiken finns också, så om våra tittare använder Flash, ja då vill 

vi erbjuda Flash.” 
(citat tekniskt arbete SVT-Play,  intervju 2010-11-23).

     Vi frågar under intervjuerna om det har varit mycket tekniska utmaningar för att utveckla den 

Play-tjänst respektive tv-bolag erbjuder idag och vi får svaret från responenten som arbetar med 

innehåll på SVT Play att det är en process snarare än ett projekt, då det hela tiden utvecklas. Det 

kommer inte komma en dag då man säger att man är klar. 

“Det måste se bra ut när du kollar i din mobil, det måste se bra ut när du kollar högupplöst 

på en jättestor tv, och det kommer ju bara mer och mer olika saker och devicer” 
(citat innehåll SVT Play, 2010-11-23)

     Respondenten som arbetar med innehållet på TV4 Play säger även att de har kommit över en stor 
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teknisk tröskel genom att de nu kan erbjuda en Play-tjänst som kan ha tiotusentals människor som 

tittar samtidigt. Respondenten påpekar dock att det alltid går att förbättra tjänsten. Det utvecklas 

mycket nya tekniker som kommer kontinuerligt och det gäller att satsa på det man tror på säger 

respondenten.

 ”Det är ju fortfarande inte lika enkelt som att slå på tv:n och det är nog några år kvar 

innan det blir bildkvalité-mässigt en lika bra tjänst som som en tv-kanal”  
(citat innehåll TV4 Play, 2010-12-07)

Även McLuhan (1964) talar om utvecklingen av nya tekniker och att de är en slags förlängning av 

människan. Han skrev om hur mediet är det som har betydelse och inte vad det innehåller. Det är 

det tekniska mediet som påverkar människors relationer och att olika typer av medium påverkar sin 

omgivning olika och då är innehållet oviktigt. (ibid.)

     När vi frågar om tv-bolagens Play-tjänster har ändrat förutsättningarna för att producera tv-

program, då de till exempel har extramaterial som bara visas på Play-tjänsten, svarar personen som 

arbetar redaktionellt på SVT Play att det ingår i uppdraget när de gör en produktion. Respondenten 

menar att de får veta hur mycket extramaterial som ska skapas enbart för att visas på SVT Play, så 

förutsättningarna har förändrats till viss del. 

     På TV4 Play svarar den respondenten som arbetar med tekniska frågor att det inte har ändrat 

förutsättningarna. Det finns snarare med som en del i produktionen. Den del som kan vara påverkad 

av att man nu ska skapa extraklipp för Play-tjänsten är den ekonomiska. Respondenten menar att det 

kan kosta mer att producera för en annan plattform. Dock påpekar denne att utvecklingen av Play-

tjänsten inte har revolutionerat hur man producerar tv-program på ett övergripande sätt. 

     Curtin (2009) menar att de stora tv-bolagen inte längre har samma makt över tv-tittarna och att 

bolagen ingår i en matris där det rör sig fler aktörer som producerar tv än vad det gjorde förr. Tv-

bolagen kan inte längre vara säkra på hur många tv-tittare som kommer att konsumera deras 

produkt eftersom att det nu finns många alternativ för att konsumera rörlig bild. Detta är någonting 

man på SVT märkt. Enligt respondenten med insyn i den publika sidan har de på SVT inte lagt 

mycket ekonomiska resurser på att marknadsföra SVT Play. En stor anledning till detta att de 

fortfarande når fler tittare via linjär tv. Denne säger även att:

”På SVT Play konkurrerar vi med hela världen.”  
(citat respondent publika sidan SVT 2010-12-06). 
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6. Slutsatser och diskussion
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till genom att tolka och värdera våra  

resultat och utifrån detta för vi en diskussion. I slutet på kapitlet tillkommer även förslag på vidare  

forskning.

Vi ställde frågan: Hur kan utvecklingen av webb-tv påverka formatet hos linjär tv ?. Vi ville med 

denna frågeställning ta reda på om det går att uttyda att strömmad tv via Internet, i synnerhet på 

SVT:s och TV4:s Play-tjänster, påverkar deras linjära kanaler positivt eller negativt. Med påverka 

syftar vi till ifall programformaten förändrats på deras linjära kanaler, om tittarsiffrorna förändrats 

och omfördelats till förmån för de någon av plattformarna eller ifall olika målgrupper väljer olika 

plattformar för att konsumera programmen respektive tv-bolag erbjuder. Vi hade även intentionen 

att undersöka om tv-bolagen anser att deras Play-tjänster kompletterar eller konkurrerar med deras 

linjära kanaler. 

6.1 Rollen linjär tv har
De tendenser vi tydligt ser är att arbetet med  linjär tv har förändrats i och med att tv-bolagen 

erbjuder möjligheten att strömma tv via Internet. Ett exempel på detta är att när program produceras 

för linjär tv vet producenterna att en del av materialet ska vara anpassat för att sändas via tv-

bolagens Play-tjänster. Linjär tv:s roll är dock fortfarande stark och det traditionella formatet har 

inte påverkats så mycket som vi trodde. Vi har även kommit fram till att tv-bolagen SVT och TV4 

anser att rollen deras Play-tjänster har är att de bidrar till en utvidgning av programutbudet som 

deras linjära kanaler erbjuder. Detta istället för att konkurrera med linjär tv om konsumtionstiden 

tittarna lägger på att se på tv. Vi tror att i både SVT:s och TV4:s fall verkar de linjära tv-

programmen dra fördel av att de erbjuder en Play-tjänst snarare än att de förlorar tv-tittare och detta 

kan bero på att plattformarna påverkar varandra i positiv bemärkelse. Med andra ord är Play-

tjänsterna som plattform på respektive tv-bolag mer ett komplement än en konkurrent till deras 

linjära kanaler. 

     Vi tror dock att på längre sikt kan strömmad tv via Internet få större utrymme i förhållande till 

linjär tv, där Play-tjänsterna som erbjuds av Sveriges största tv-bolag kan spela en betydande roll. 

Play-tjänsterna kan enligt oss bli en typ av konkurrent till det linjära formatet av tv. Detta eftersom 

tittarsiffrorna ständigt ökar och målgrupperna blir fler för Play-tjänsterna på respektive tv-bolag. 

Hittills har den totala tiden för mediekonsumtion ökat successivt för både tv-bolagens linjära 

kanaler och för Play-tjänsterna. Men vi tror att i ett vidare perspektiv kan det finnas en möjlighet att 

den rollen som linjär tv har kommer försvagas. Detta eftersom att det enligt våra respondenter 

ständigt utvecklas ny teknik, och då främst inom området för att strömma tv via Internet, vilket gör 
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det allt enklare för konsumenterna att komma åt tv-utbudet via Internet. 

6.2 Målgrupper
Vi kan uttyda att den grupp som strömmar tv via Internet och nyttjar Play-tjänsterna mest verkar 

vara yngre personer eftersom de enligt våra respondenter lättast tar åt sig ny teknik. Vitror att det 

kan bero på att de har en större datorvana än äldre personer. Den yngre generationerna verkar inte 

heller vilja anpassa sig efter fasta tider, och då syftar vi till den tv-tablå med fasta programtider 

linjär tv erbjuder, utan de vill själva bestämma när och hur de ska se på tv. 

     Vi har även insett att det inte är enkelt att uttyda och mäta vilka personer och målgrupper som ser 

på programmen som erbjuds av Play-tjänsterna. Majoriteten av programmen som sänds via dessa 

Play-tjänster är program som redan sänts via respektive tv-bolags linjära kanaler. I och med detta 

kan man anta att det är samma publik som ser på de linjära tv-programmen. Men både SVT Play 

och TV4 Play erbjuder även konsumenterna webb-specifika program. Dessa program verkar dock 

vara framgångsrika då de har en relativt stor publik enligt våra respondenter på respektive tv-bolag, 

oavsett om den är riktad till en specifik målgrupp eller ej. Detta kan delvis bero på att tv-bolagens 

linjära kanaler annonserar och lyfter fram vilka program som kommer att sändas via Play-tjänsten. 

Detta talar då för att Play-tjänsterna står i beroendeförhållande till de linjära kanalerna. På TV4 Play 

menar de att de vill nå ut till alla med sin Play-tjänst och att de inte riktar sig mot någon specifik 

målgrupp än så länge. De hoppas även på att det ska komma mätverktyg för att urskilja vilka 

grupper som ser på vilka program och att de då ska skapa fler program för att nå dessa specifika 

målgrupper. Detta är enligt oss ett bevis på att den teknik som erbjuds inom området för att strömma 

tv via Internet, och även kommande teknologi, är beroende av varandra och att de samtidigt lever i 

symbios med publiken. Den teknik som erbjuds av tv-bolagen, i detta fall Play-tjänsterna, måste 

vara lätttillgänglig för den publik som ska konsumera programmen. Tekniken för att mäta vem som 

ser vad via Internet måste vara tillgänglig för företagen så att programmen på Play-tjänsterna ska 

kunna riktas till specifika målgrupper tror vi. Detta leder i sin tur till att dessa program skapas. Det 

är som SVT:s respondent med kunskap om deras publika sida talar om när denne menar att SVT 

inte kan vara för ombytliga när det kommer till att erbjuda ny teknik via sin Play-tjänst. Även på 

TV4 Play påpekar de att det är viktigt att satsa på den teknik man tror på. Detta tycker vi pekar på 

hur många faktorer som måste tas med i beräkningen när man utvecklar en tjänst av denna 

omfattning. 

     På SVT har de märkt att de når ut med sina barnprogram till en stor publik via Play-tjänsten. 

Detta tror vi på längre sikt kan mynna i att den generation som nu växer upp i större utsträckning 

kan komma att välja webb-tv framför den linjära tv:n med dess program-tablå med fasta tider. 

     Vi kan även se att TV4 som kommersiellt företag och SVT som public service-företag båda 

väljer att investera i sina nättjänster. Då i synnerhet Play tjänsterna, trots att det i TV4:s fall inte 
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inbringar samma annonsintäkter som deras linjära kanaler och i SVT:s fall inte alls genererar tv-

licensintäkter. Detta tror vi är till respektive tv-bolags fördel då det ökar räckvidden för företagen 

och på så sätt når de ut till en större publik. Vi tror därför att avsaknaden av en Play-tjänst för dessa 

tv-bolag hade varit till deras nackdel. Detta då Play-tjänsterna kan vara en inkörsport till respektive 

tv-bolags linjära kanaler och att det är en populär repristjänst. 

6.3 Krav på tv-tittarna 
Trots Play-tjänsternas framgång kan inte respondenterna på TV4 se någon stor förändring i 

tittarsiffrorna för sina linjära kanaler. Det är som vi påpekar tidigare att webb-tv adderar bara till 

den totala mediekonsumtionen generellt och tar inte upp konsumtionstid av de linjära sändningarna. 

Detta tror vi kan bero på att människor är vana att konsumera rörlig bild via linjär tv. Det är något 

de flesta människor gör och vi tror att människor ser tv-tittandet som en typ av avkoppling. Att se 

på strömmad tv via Internet kräver aktiva val. När man ska strömma tv via Internet så krävs det 

vetskap om vilken tv-kanal som sänder det program som är möjligt att strömma, i och med att det är 

de linjära programmen som senare läggs ut på Play-tjänsten. Det innebär även att konsumenten vet 

vilken webbplats denne ska söka upp på för att nå utbudet. Det måste även finnas en vetskap om hur 

själva Play-tjänsten fungerar ur ett användarperspektiv. Den tekniska kunskapen hos konsumenten 

som använder sig av en Play-tjänst kanske inte är det helt avgörande, dock krävs det en viss 

hastighet för den Internet-uppkoppling konsumenten har för att denne ska kunna se på programmet 

utan att det ”buffrar” (tv-programmet står och laddar och väntetid uppstår för att programmet ska 

kunna fortsätta.). Linjär tv erbjuder, i jämförelse med att strömma tv via Internet, en enkelhet och en 

lättillgänglighet som man ännu inte anser Play-tjänserna har. Detta är något som respondenterna på 

respektive tv-bolags Play-tjänster är väl medvetna om. Linjär tv sätter man på och via tv-kontrollen 

byter man kanal och stänger av. Denna enkelhet tror vi att de som arbetar med Play-tjänsternas 

utveckling, då främst det tekniska biten, kommer att få svårt att uppnå. 

6.4 Linjär tv:s ställning
Alla siffror pekar på att linjär tv fortfarande är stark i förhållande till de nya möjligheterna att se på 

tv. Detta tycker vi pekar på att linjär tv som plattform kommer att behålla sin identitet och sin starka 

roll även på längre sikt.  

     Lägerelds-tv är med andra ord fortfarande populärt eftersom undersökningar visar att många 

människor tycker om att se på program tillsammans, speciellt direktsända sportsändningar och stora 

musikprogram. Dessa program är just direktsända och detta kanske är det som är tjusningen med att 

se programmen via linjär tv. Det går att sända tv direkt via Internet också, men det är ändå en fast 

tid då alla kan samlas och se tillsammans. Vi tror därför att själva tekniken kommer att förändras för 
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att sända tv framöver, men det kommer ändå att finnas någon form av tablå och fasta tider för 

programmen. Detta grundar vi även på den undersökning TV4:s respondent refererar till, när denne 

talar om ”tillsammanstittande” och hur viktigt det är med det sociala sammanhanget man har vid 

dessa tillfällen. Även om det till viss del kan vara en generationsfråga, att det är de äldre som nyttjar 

linjär tv mest, så tror vi att linjär tv alltid kommer att fungera som en social samlingsplats. Detta 

även om det nu går att strömma tv direkt i den traditionella tv-apparaten. Det behöver alltså inte 

vara likhetstecken mellan ”lägerelds-tv” och linjär tv. Även om det är en generationsfråga och att 

tv-tittandet blir mer individualiserat bland de yngre generationerna tror vi att det finns ett behov av 

att ha en samlingsplats, oberoende av vilken plattform programmen sänds på. 

     Det vi kan se som problematiskt med att konsumenterna kan välja sina program själva via webb-

tv är att många människor kan missa djupare program eftersom det blir svårare att råka se dem. Vi 

tror, precis som vi skriver i tidigare kapitel, att risken med att välja sitt eget utbud är att många 

människor då väljer att konsumera lättsammare program och på detta sätt inte utsätts för åsikter och 

synpunkter som motsäger personens värderingar. 

6.5 Utvecklingen av webb-tv
När det gäller utvecklingen av webb-tv i framtiden verkar tendensen vara att det är mycket fokus på 

plattformar. Både SVT och TV4 vill finnas på alla plattformar (linjär tv, Internet,  mobiltelefoner 

osv.) vilket är logiskt eftersom det troligtvis kommer att finnas en efterfrågan hos tv-publiken. På 

SVT menar de att det är viktigt att finnas där publiken finns och att det inte finns något egenvärde i 

att sända linjär tv.

     På SVT Play talar en av respondenterna om hur de vill öka möjligheterna för SVT Play att 

interagera med konsumenterna, bland annat via sociala medier. Detta tyder på att de satsar på att 

locka konsumenter till plattformen.

     Tekniken utvecklas ständigt och just nu ses webb-tv och dess nuvarande format fortfarande som 

något relativt nytt. Med den snabba teknikutveckling vi sett hittills, även inom branschen för 

strömmad tv, tror vi det är omöjligt att säga hur det ser ut om några år. Kanske kommer strömmad 

tv i sin nuvarande form kännas föråldrat och ett helt nytt sätt att konsumera rörlig bild har 

utvecklats. Inte bara tekniskt utan även att tv-program som format kan komma att förändras. 

     Vi tror att tv-bolagen kommer ha svårt att nå samma tittarsiffror som tidigare med sina linjära 

program, då det nu finns en större mängd material och alternativ för tv-publiken att välja mellan. Vi 

tror att makten ligger mer hos tv-tittarna nu än förut. Ett sätt att behålla konsumenterna kan vara 

just som SVT gör, att utveckla nya funktioner såsom mer interaktion för tittarna. Vi tror att detta 

dock inte spelar någon större roll i ett större perspektiv utan att det är möjligheten att konsumera 

programmet på olika plattformar som lockar tv-tittarna. Självklart är även programmen viktiga men 
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kan de inte ses där konsumenten vill se dem, kommer de att välja ett annat program på en annan 

kanal som denne kan konsumera. 

6.6 Förslag på vidare forskning

Det vi kan se så här i efterhand är att det har varit en del svårigheter med att jämföra ett public 

service företag (SVT) med ett kommersiellt företag (TV4). Vi har insett att de har helt skilda mål 

med sina tjänster och att de arbetar med olika strategier för att nå en publik. I framtiden kan det 

därför vara bättre att jämföra två tv-bolag som arbetar på samma sätt och har liknande metoder. För 

att få en helhetsbild över marknaden för webb-tv i Sverige hade det i en större studie varit intressant 

att även undersöka hur TV3 och Kanal 5 arbetar. 

     För att få en större insikt i hur publiken tänker skulle det vara intressant att just ta in den publika 

sidan i en framtida undersökning, kanske genom att utföra en enkätundersökning som riktar in sig 

på tittarmönster, val av tjänst och vad de anser att tv-bolagen borde ta i beaktande när det kommer 

till Play-tjänsterna. 

    Vi kan även nu se tillbaka och reflektera över hur vi byggde upp vår undersökning. Vi fick 

relativt tidigt tag på respondenter som ville ställa upp på intervjuer, detta var positivt rent 

tidsmässigt. Dock så ledde detta till att vi inte hade samlat våra tankegångar och detta i sin tur 

mynnade i att vi ställde en del frågor som inte direkt berörde vår frågeställning. Vi har i analysdelen 

varit tvungna att plocka bort ganska mycket data, då den inte besvarar det hela studien går ut på. 
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Bilaga 1.

Intervjufrågor:  SVT-linjär TV.

1.Hur arbetade ni med att intergrera SVT-Play på den linjära delen på SVT?

2.Var det någon teknisk omställning för den linjära sidan i och med införandet av SVT-Play?

3.Vad tycker ni på linjära sidan är fördelarna med Play-kanalerna?

4. Hur ser samarbetet ut mellan er och SVT-Play?

5.Har tittarsiffrorna förandrats på den linjära TV:n efter införandet av SVT-Play?

6.Hur ser tittarsiffrorna ut för SVT-Play?

7.Finns det någon risk att ni förlorar tittare från den linjära TV:n till SVT-Play?

7.1 Hur ställer ni er till det? 

8.Tror du att det finns en konkurrens mellan linjär TV och on Demand TV generellt?

9.Hur tror du att framtiden kommer se ut, kommer den linjära TV:n få mindre utrymme?

10.Finns det något program som är mer populärt på SVT-Play än på den linjära TV:n?

11.Ert mest populära program på  linjär TV, har det även höga tittarsiffror på SVT-Play?

12.Hur arbetar ni på den linjära sidan för att göra SVT-Play mer attraktivt?

13.Är det viktigt att SVT-Play arbetar för att göra ”reklam” för program som kommer på den 

linjära-TV:n?

14.Under intervjun med SVT-Play så fick vi höra att ni (både Play och linjära) hade svårt att nå 

ungdomar mellan 15-24, försöker ni nå dem via SVT-Play?

14.1 Vad gör ni på den linjära sidan för att nå denna målgrupp?

15.Tror du målgruppen skiljer sig mellan de som tittar på den linjära TV:n och er webb-tv?

16.Ser den linjära sidan på SVT-Play som ett komplement eller en fristående kanal?

17.Hur tror du webb-tv och linjär TV samspelar i framtiden, kommer on Demand TV slå ut den 

linjära-TV:n?

18.Vem avgör vilka program som läggs upp på SVT-Play?

19.Hur viktig är SVT-Play för den linjära TV:n på SVT?

20.Hur arbetar ni på den linjära sidan av SVT för att utvecklas?



Bilaga 2

Intervjufrågor SVT Play

Inledningsfråga

Ungefär hur många personer arbetar med utvecklingen av SVT Play, 

teknik/design/program/ redaktion? 

 

Webb-tv från början

1. Hur länge har SVT haft webb-tv?

2. Hur såg SVT:s webb-tv ut från början?

3. Var det ni på SVT som var först med en Play-tjänst  i Sverige?     

4. Hur gick övergången till från tidigare format till nuvarande Play-tjänst?

Allmänt

5. I vilket spelar-format sänds er Play-tjänst i?

6. Hur länge har Play-tjänsten funnits i sitt nuvarande format?

7. Hur jobbar SVT med att förbättra sin Play-tjänst?

8. Hade ni någon förebild ni skapade gränssnittet? 

9. Är Play-tjänsten ett verktyg för att öka tittarsiffrorna på SVT linjära kanaler?

10. Har ni producerat något enbart för webben som inte sänts i de linjära kanalerna?

11. Känner ni att det är andra Play-tjänster som har tagit efter ert upplägg design-mässigt på Play-

kanalerna?

12. Finns det ett specifikt mål att nå en viss tittarsiffra?

13. Tror du att åldrarna skiljer sig mellan tittare av tablå-tv och SVT-Play?

14.Är det dyrare att producera ett program idag då det ofta ska ingå eftersnack och extra-klipp?

Tittarinflytande

15. I den tidigare intervjun fick vi reda på att ni har referensgrupper, kan du berätta lite om dem? 

ff: (Hur ser de ut, vilka ingår, hur många ingår?)

16. Hur stor del har tittarna haft i utvecklingen av Play-kanalerna?

ff: Inom vilka områden? 

ff: har tittarna en möjlighet att påverka?

17. Tar ni tillvara på tips och råd från tittarna?

18. På vilka sätt kan man som tittare kontakta er på SVT Play för att lämna synpunkter och respons? 



19. Anser ni att er Play-tjänst konkurrerar med SVT:s linjära kanaler?

20. Är tanken att Play-tjänsten enbart ska vara ett komplement till SVT linjära kanaler?

21. Har ni en specifik målgrupp på SVT Play eller försöker ni locka alla till tjänsten?

Teknik

22. Hur går det till när man strömmar tv från er Play-tjänst?

23. Kommer designen på Play-tjänsten att utvecklas ytterligare?

24. Gör ni mätningar för hur tittarsiffrorna ser ut i tv-nätet och via SVT Play?

25. Vilken är den största utmaningen för SVT när det gäller webb-tv?

26. Jobbar ni aktivt för att få tillstånd att lägga upp de utländska programmen? (marknad?)

Redaktion

27.Vad är redaktionens uppgift på SVT-play?

28.Hur samarbetar redaktionen med teknik och marknad/inköp?

Kommande satsningar

29.Finns det några konkreta planer på hur Play-tjänsten ska fortsätta utvecklas?

30. Hur tror du att webb-tv är på väg att utvecklas? Vad är nästa steg?

31. Tror du att den linjära tv:n kommer att få lämna mer utrymme för webb-tv (eller on Demand-tv i 

framtiden?



Bilaga 3

Intervjufrågor TV4-linjär tv

1. Hur arbetade ni med att intergrera TV4 Play på den linjära av TV4?

2. Används TV4 Play som ett komplement till den linjära TV:n? 

3. Vad tycker ni på linjära sidan är fördelarna med Play-tjänsten?

4. Hur ser samarbetet ut mellan den linjära sidan av TV4 och TV4 Play?

5. Hur mäter ni attityder och omdömen av programen? 

6. Har TV4 en specifik målgrupp? Är det då samma målgrupp för TV4 Play? 

7. Hur mäter ni tittarsiffror? 

8. Skiljer ni mellan tablå-tv och webb-tv i mätningarna? 

9.  Finns det specifika tittarsiffror ni vill nå på de olika programmen?

10. Är TV4 enbart reklamfinansierad? 

11. Har TV4 Play efterfrågats av tittarna eller är det TV4:s eget initiativ? 

12. Tror du att fler kommer att välja webb-tv i framtiden? 

13. Har ni på den linjära sidan av TV4 sett några negativa effekter med webb-tv? 

14. Finns det något program som går bättre via TV4 Play (har större publik), än via de linjära 

sändningarna? 

15. Hur mycket samarbete finns det emellan avdelningarna – Play och linjär? 

ff: Kan redaktionen på den linjära sidan av TV4 påverka hur och när programmen ska läggas 

upp på webben? 

16. Hur står sig TV4 Play jämfört med de andra tv-bolagens webb-tv? 

17. Vad tror du om den linjära tv:ns framtid? 

ff: Lägerelds-tv?

18. Kommer linjär tv integreras mer med webb-tv?

19. Har ni försläpp på några program, dvs att vissa program släpps på webben före de sänds 

linjärt? 

20. Om ni har det, hur påverkar det tittarsiffrorna? (Ex. ökar/miskar tittarsifforor?) 

21. Finns det material som produceras enbart för TV4 Play? 

22. Har möjligheten att lägga upp saker på webben, förändrat hur TV-program produceras? 

23. Ses TV4 Play som en konkurrent till TV4:s linjära sändningar?
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Intervjufrågor TV4 Play 

Inledningsfråga

Ungefär hur många personer arbetar med utvecklingen av Play-tjänsten på TV4, 

teknik/design/program/ redaktion? 

Webb-tv från början

1. Hur länge har TV4 haft webb-tv?  

2. När ni skapade TV4 Play hade ni någon förebild i skapandet?

Allmänt

3. I vilket spelar-format sänds er Play-tjänst?

4. Hur länge har Play-tjänsten funnits i sitt nuvarande format?

5. Hur arbetar TV4 Play för att förbättra tjänsten?

6. Är TV4 Play ett verktyg för att öka tittarsiffrorna på TV4 kanalerna?

7. Hur viktigt är det att TV4 kanalerna lyfter fram TV4 Play via reklam?

8. Tror du att åldrarna skiljer sig mellan konsumenter av TV4 kanalerna och TV4 Play? 

9. Är det bara egenproducerade program på TV4 Play? 

10. Har TV4 Play förändrat förutsättningarna för att producera tv-program? 

11. Vilken är den största utmaningen för TV4 när det gäller er Play-tjänsten? 

12. Hur arbetar TV4 med att förbättra sin webb-tv? 

10. Vem är er största konkurrent inom webb-tv branschen (andra Play-tjänster)? 

11. Tror du att webb-tv överlag är framgång? 

12. Är tanken att TV4 Play enbart ska vara ett komplement till TV4 kanalen? 

13. Ser ni på TV4 Play en fristående kanal? 

14. Tror ni att det är andra kanaler som har tagit efter ert upplägg på Play-tjänsten? 

15. Finns det någon konkurrens mellan er TV4 Play och era linjära kanaler på TV4? 

16. Gör ni mätningar på tittarsiffrorna på TV4 Play? 

Hur går dessa mätningar till?

Redaktion/Marknad

17. Har ni producerat något enbart på TV4 Play som inte sänts i TV4-kanalerna? 



18. Har ni i sådant fall vänt er till en specifik målgrupp?

19. Hur arbetar ni för att lägga upp de utländska programmen på TV4 Play?

20. Har ni producerat något enbart på TV4 Play som inte sänts i TV4 kanalerna?

Har ni i sådant fall vänt er till en specifik målgrupp?

Tittarinflytande

21. Har ni några referensgrupper, hur ser de ut? 

22. Hur stor del har tittarna haft i utvecklingen av TV4 Play? 

23. Har ni en specifik målgrupp på TV4 Play eller försöker ni locka alla till kanalen? 

Teknik

24. Använder ni er av ”Dynamic streaming”? 

25. Har de stora utmaningarna rent tekniskt klarats av eller tror du att de ligger i det framtida 

utvecklandet av er webb-tv?

26. Kan du nämna några av de tekniska utmaningar som har varit svårast att överkomma i 

arbetet med er webb-tv?  

Kommande satsningar

27.  Finns det några konkreta planer på hur ni ska fortsätta utveckla TV4 Play? 

28. Hur tror du att webb-tv generellt kommer att utvecklas inom den närmsta framtiden? 

29. Tror du att den linjära tv:n kommer att få lämna mer utrymme för webb-tv (eller on 

Demand-tv) i framtiden?
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