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Few would disagree that the media landscape has undergone significant changes the last 

decade. From bulky computers and plain mobile phones to portable High-Definition 

computers and multi-functional smartphones. Other media, such as newspapers and music, 

have evolved and prospered in a digitalized environment. The constant urge to digitalize 

aspects and functions of our daily lives seems almost instinctive. Television has taken further 

steps into this environment as it is now accepted and featured via the Internet. This essay 

investigates in the ways the new platforms of television will affect the traditional one. More 

specifically, whether the Internet Streaming Media functions as an extension or as a 

replacement to the current form of television.  Furthermore, this essay explores age- and 

gender-related content-preferences in Streaming, as well as speculating on the subject of 

the consequences of Streaming consumption.  The method in acquiring the empirical data is 

through a quantitative one, in a survey.  The conclusions made are that the survey 

respondents, at this current time, are using Streaming as an extension to traditional TV, that 

there are, in some genres, significant gender-related content preferences when watching TV 

over the Internet (these include: Drama, reality and sports) and that there are age-related 

content preference when using Streaming; as the younger age-groups watch 

“entertainment-shows” more than the older age-groups but neither of the groups do so 

exclusively. When it then comes to the discussion concerning increased individualization it is, 

at this point in time, too early to speculate since the respondents mostly use Streaming as an 

extension to the traditional television. 

 

 

Key words: Digitization, Television, Streaming, IPTV, Content preference, Individualization 

Nyckelord: Digitalisering, Television, Streamad Tv, IPTV, Innehållspreferens, Individualisering 
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1.  Inledning och bakgrund 

Medielandskapet är i konstant förändring. För inte så länge sedan sågs film endast via en Tv-

apparat eller på bio. Mobilens funktion var endast att ringa eller sms:a någon. Den immobila 

datorn kunde endast kopplas upp till Internet med en kabel, och innehållet var betydligt mer 

begränsat. Mycket har förändrats på ganska kort tid. Denna inledning skrivs just i detta nu på 

ett tåg mot Stockholm Central, via en bärbar dator som är uppkopplad, trådlöst, till Internet 

med hjälp av mobiltelefonens ”3g”-nät. Den tekniska utvecklingen är fortlöpande och 

avsevärda förändringar har skett under senaste decenniet. Olika medier och apparater har 

integrerats och kommit väldigt nära varandra när det gäller kapabilitet och innehåll.  

 

I dag används fenomenet ”Streamad Tv” alltmer, där man tittar på ”Tv-utbud” via Internet. 

Detta kan göras i princip med alla apparater som har en någorlunda bra Internetanslutning; 

till exempel datorn, mobilen eller surfplattan. Streaming gör det möjligt att se på Tv i flera 

olika miljöer. Man behöver inte längre sitta framför en Tv-apparat för att komma åt Tv-

utbudet. De flesta svenska Tv-kanaler har börjat använda sig av detta fenomen (fenomenet 

kallas ibland för Play i Sverige) för att få större publik.  Sveriges Television har exempelvis 

börjat sända alla sina Tv-program live via sin playkanal, och Netflix, en amerikansk Tv- och 

filmdistributör, erbjuder och skapar filmer och serier via sin Internethemsida. Även om linjär 

Tv (alltså tablålagda program genom traditionell Tv-utsändning) fortfarande dominerar Tv-

tittandet så ökar antalet svenskar som tittar på Streamad Tv år för år. Olle Findahl genomför 

årliga undersökningar om svenskars internetvanor och i undersökningen som gjordes 2012 

så kan man se en klar ökning i att se på Tv via Internet. Från 9 procent år 2009 till 23 procent 

år 2012 (Findahl 2012). Ett pressmeddelande från Mediavision visar också en klar tendens på 

ökad Tv-tittande över Internet. I mars månad 2013, hade 500 000 svenska hushåll någon typ 

av abonnemang på Streamingstjänst (Mediavision 2013).  

 

Streaming konsumeras också på ett helt annat sätt än traditionell Tv. Det krävs att man 

aktivt söker upp det program som man intresserar sig av och vill se på. Detta kan resultera i 

att man endast ägnar sitt åt att konsumera specifika program och därmed begränsar 

exponeringen av andra typer av programinnehåll. Följaktligen, så kan Streaming förmodas 

öka individualiseringen. Finns det andra skillnader mellan Streaming och traditionell Tv? 
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Enligt McLuhan (1964) så är televisionsmediet skapat och format efter 

underhållningsprogram, men denna teori är skriven under en tid då medielandskapet såg 

väldigt annorlunda ut och det man kan fråga sig är om den är applicerbar på denna nya 

plattform. Vilka är det som använder Streaming? Traditionellt tillägnar sig unga nya medier 

fortare än äldre (Bolin & Skogerbø 2013). Denna studie kommer att undersöka om det är så 

att unga använder Streaming i högre grad än vad de äldre gör.  

 

En relevant frågeställning är huruvida detta fenomen kommer att påverka den linjära Tv:n. 

Använder folk Streaming för att komplettera sitt Tv-tittande eller används Streaming istället 

för den traditionella Tv:n? Vilken typ av innehåll används huvudsakligen när man ser på 

Streamad Tv? Finns det några skillnader i programpreferens vad gäller kön och ålder?  

 

Denna uppsats kommer att analysera hur vissa grupper använder sig av Streamad Tv, med 

avseende på dessa frågor. Mer specifikt, frågas det om det finns skillnader mellan kön och 

ålder gentemot innehållspreferenser. En hypotes kring denna frågeställning är att unga 

använder Streamad Tv mest för underhållning medan vuxna för mer seriöst innehåll. I 

förlängning av dessa frågor finns frågan hur Tv:n påverkas av denna utveckling.  
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2. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs det för de teorier och den tidigare forskning som har använts för att 

analysera det empiriska underlaget i uppsatsen. Därutöver så fungerar några av de teoretiska 

avsnitten som bakgrund; detta  för att ge läsaren en större förståelse i hur 

undersökningsområdet ser ut och fungerar. Avsnittet har alltså två huvudsakliga delar, en som 

behandlar teorier om ”Heta och svala medier” och diskussioner om ”post television”, den andra 

delen är mer inriktad mot nya teknologier och användningen av dessa. Det är den andra delen 

som ligger till grund för uppsatsens empiriska del. I slutet av avsnittet så presenteras det syfte 

och de frågeställningar som ligger till grund för den teoretiska ramen. 

2.1 Heta och svala medier 

Marshall McLuhan myntade begreppen heta/svala medier i hans text Understanding Media 

från 1964. Dessa begrepp klassificerade och förklarade den funktion som ett medium skulle 

ha. McLuhan (1964) argumenterade även att innehållet måste anpassas till respektive 

medium. Men som tidigare nämnts så är denna text skriven i en tid då medielandskapet såg 

väldigt annorlunda ut; därför är det väsentligt att fråga om denna teori är applicerbar än idag 

och om den är tillämpningsbar på fenomenet Streamad Tv.  

 

Det finns en principiell skillnad mellan ett så kallad hett och ett svalt medium/program. Ett 

hett medium, enligt McLuhan (1964), är ett medium som överför mycket visuella data och 

kräver mindre deltagande hos publiken än ett svalt sådant. Ett fotografi exempelvis klassas 

som en hett medium av McLuhan (1964); eftersom att ett fotografi överför mycket visuell 

information och kräver därför ett lågt deltagande hos publiken. De program och medier som 

alltså överför mycket visuell information är heta, medan en tecknad film till exempel, som 

enligt McLuhan (1964), överför lite visuell information, och kräver högt deltagande hos 

publiken, klassas som svalt.  

 

McLuhan (1964) menar att svala program inte är ”fullbordade”, alltså att det finns utrymme 

för eget deltagande och dessa kräver därför också högre deltagande än heta program. 

Följaktligen, har ett hett medium, som radion eller fotografiet, helt andra effekter än ett 

svalt medium, som televisionen, på publiken (25).  



Sida 8 av 64 
 

 

Enligt McLuhan (1964) så är televisionsmediet skapat och format för svala program 

(program som alltså kräver högt deltagande) och avvisar heta program. Han använder sig av 

presidentdebatten mellan Kennedy vs Nixon som exempel och menar att det rätta mediet 

för sådana heta ämnen skulle ha varit på radion (som han menar är ett hett medium). 

Presidentdebatten sändes parallellt i radion och i Tv:n och effekten på publiken var helt 

annorlunda. Nixons seriösa karaktär passade väldigt bra in i radiosfären, dock inte i det svala 

Tv-mediet. De som lyssnade på debatten via radio ansåg att Nixon hade vunnit den medan 

de som använde sig av Tv-apparaten tyckte att Kennedy var den som framhävdes bäst .   

 

I Tv-rutan så såg Kennedy mer presentabel ut och hade en lättsammare personlighet: 

”[Kennedy] presents an image closer to the TV hero […] something like a shy young Sheriff – 

while Mr. Nixon with his very dark eyes that tend to stare, with his slicker circumlocution, 

has resembled more the railway lawyer who signs leases that are not in the interests of the 

folks in the little town” (360). Ett annat sätt att förklara det Tv-mediet accepterar, och inte 

avvisar, är en personlighet som inte direkt avslöjar eller på någon sätt förkunnar publiken 

vad personen i fråga har för roll och status i livet. Med andra ord, personer som ser ut att 

kunna vara lärare, doktor eller affärsman samtidigt är rätt för televisionen. Men en person 

som ser ”klassificerbar” ut, som Nixon framhävde sig själv, är fel för mediet, eftersom 

publiken då inte har något att ”fylla i”; det krävs då alltså inget deltagande hos tittarna. 

Televisionen, enligt McLuhan (1964), är alltså ett medium för underhållning. Ett medium 

som kräver mer deltagande hos publiken än ett hett medium, såsom radion eller en bok. 

Televisionen är då inte anpassad för att klara av seriösa ämnen och personligheter eftersom 

fokus från publiken inte ligger i vad som sägs utan hur det sägs, och hur personen i fråga 

uppvisar sig själv. 

 

2.2 Slutet för den linjära Tv:n? 

Det har länge spekulerats kring slutet på den linjära Tv:ns dominans, och några teoretiker 

har gått så långt till att säga att den linjära televisionen kommer att dö ut allteftersom nya 

medier och plattformar tar plats. Tuner och Tay (2010) diskuterar detta ämne i sin artikel 

Not the Apocalypse: Television Futures in the Digital Age (redan av rubrikens formulering så 
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går det att anta hur de förhåller sig till teoretikerna). De börjar med att säga att trots att (ur 

ett mediehistoriskt perspektiv), nya medier och teknologier inledningsvis ser ut att utmana 

existerande medier, så är det väldigt sällsynt att de faktiskt ersätter befintliga medier 

(Turner & Tay 2010). Ändå, när nya apparater uppkommer så gör de det alltid med en rad 

analyser och prognoser som förutspår slutet för äldre föregångna tekniker, detta till följd av 

att nykomlingen kommer att sno åt sig publiken (Turner & Tay 2010). Amanda Lotz (2007) är 

inne på samma spår: ”Predicting the coming death of television seemed to become a new 

beat for many of the nation’s technology and cultural writers in the mid-2000s” (1).   

 

Det som idag sägs hota den linjära televisionens dominans och framtid är Streamad Tv (som 

också benämns som ”IPTV” [se bilaga 2 för definition]). Turner och Tay (2010) demonstrerar 

en tabell över de sex länder i världen som har flest IPTV-tittare. 

Det som kan ses utifrån den tabellen är att andelen människor som tittar på televisionen via 

Internet, i kontrast till populationen i landet, är minimal. Det enda landet som egentligen 

visar ett betydligt upptag av IPTV-tittare är Hong Kong, med cirka 13 % (920 000 personer) av 

befolkningen  (Tuner & Tay 2010).   

En anledning till att dessa resultat är ganska låga kan delvis förklaras genom att 

undersökningen, som dessa siffror baseras på, genomfördes år 2007. IPTV var då relativt nytt 

och en tid då den teknologiska utveckling av bland annat bredbandshastigheten inte var lika 

optimerad som den är idag (se Enlund 2008).  

En senare undersökning, genomförd år 2009, visar en prognos i antalet tittare via IPTV för år 

2013. Det den tabellen istället visar är en betydlig ökning av tittare i Västeuropa, 17 miljoner 

tittare via IPTV av totalt 174 miljoner ”Tv-tittare”, vilket motsvarar ungefär 10 procent av 

befolkningen. Men antalet tittare på annat håll verkar fortfarande lågt och Informas  

(företaget som genomförde denna undersökning) prognos över hur många hushåll, världen 

över, som kommer att titta på IPTV år 2013 är 4 procent (Turner & Tay 2010: 35). Vad den 

tabellen då antyder, enligt Turner & Tay 2010, är att IPTV kan komma att visa imponerande 

siffror vad gäller ökning av tittare, men det realistiska utfallet är att IPTV endast kommer att 

vara en ”nischad plattform” för traditionell Tv i framtiden och inte framtidens Tv (Ibid.). 
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Det finns gott om data som sätter stopp för alla ”apokalyptiska” profetior kring Tv:ns 

framtid. Även i hemlandet för dessa profetior och teorier, USA, så talar siffrorna mot en 

sådan förutsägelse. Enligt en 2009 undersökning av Nielsen, så har Tv-tittandet i 

hemmamiljön ökat med samma procentenhet (3.6%) mellan 2007/2008-perioden som den 

totala internetanvändningen, som dessutom är en mindre grupp. Det totala 

televisionstittandet fortsatte att öka i början på 2009 med 1.2% (Turner & Tay 2010). 

 

Turner och Tay konkluderar sedan att: ”Of course, there is no doubt that television is 

mutating across platforms and the contexts through which it is consumed are multiplying. 

While this is the case, it would seem that, far from approaching its demise, television is alive 

and well” (Turner & Tay 2010:37).  

 

Det är också värt att betona att det finns goda skäl till att tvivla på data från olika 

medieindustrier vad gäller antalet publik som dessa ”nya medier” har. Ett exempel på detta, 

som Stelter (2009) tar upp, kommer från den Amerikanska Internetindustrins förvirring över 

den stora skillnaden i antalet tittare på videotjänsthemsidan Hulu (se bilaga 2 för mer 

information) av två konkurrerande företag. Mars, 2009, rapporterade Nielsen 8,9 miljoner 

besökare på webbplatsen, och comScore rapporterade 42 miljoner besökare, för samma 

period. Dessa skillnader har skapat diskussioner kring validiteten av Internetmätningar och 

ingen av dessa företag har kommit till någon klar förklaring till hur en sådan stor skillnad kan 

uppstå i deras mätningar, då båda företagen försvarar sin metod inför annonsörernas krav 

på mer tillförlitliga siffror (Stelter 2009). 

 

Denna oenighet har betydelse eftersom Internetindustrin alltid har hävdat att deras 

mätningar av online-publiken är mer reliabla och precisa än mätningar av Tv-publiken, och 

att deras forum är därför en bättre plattform för annonsörer (Turner & Tay 2010).  

Det man ska med sig är att, med avvikelser så stora och i viktiga frågor som denna, så är det 

inte rätt tid att överge skepticism kring validiteten och de motivationer som ligger bakom 

dessa industribaserade siffrorna. 
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2.3 Teknisk utveckling och konvergens 

Det går inte att förneka att den tekniska utvecklingen av medier går framåt. Televisionen ser 

väldigt annorlunda ut idag än vad den gjorde för endast några år sedan. Från den så kallade 

”tjock-Tv:n” till de nya ultra-smala Plasma-, LCD- och Led-Tv:n. Men vad som har hänt under 

denna transformering är att konceptet ”television” har intagit ny mark i form av olika 

plattformar och medier. Det går idag att titta på televisionens utbud via Internet, vilket gör 

det möjligt för personer som inte innehar kanalen (på Tv-apparaten) att ändå få tillgång till 

materialet. Det har funnits tidigare försök med att lansera koncepten Webb-Tv eller 

Streamad Tv men hindret var att den tekniska utvecklingen inte var på samma nivå (Hvitfeldt 

& Nygren 2008). Det Nils Enlund (2008) kallar för prestations- och datortekniken var inte 

optimerade då för att klara av denna konvergens; bland annat för att överföringshastigheten 

i Internet var för lågt för att klara av att Streama via datorn.  

Figur 2.3.1 illustrerar hur nya medier uppstår genom en kollaboration mellan olika sektorer. 

Kommunikationssektorn (Conduit), IT-sektorn (Computing) och Mediesektorn (Content) 

sammanbinds och skapar en ny sektor; ”Nya medier” (Küng et al 2008:37). 

 

 

 

 

Det finns en tydlig konvergens i dagens medieapparater, d.v.s. de elektroniska apparater 

som gör det möjligt för oss att kommunicera och ta del utav medial information. En så kallad 

Figur 2.3.1: 3-C model of convergence  

Källa: Küng et al (2008) 
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”smartphone” är ett tydligt exempel på en sådan konvergens, då den har möjligheten att 

agera som mp3, kamera, spelkonsol m.m. 

En relevant fråga angående konvergens inom medieapparater är om de fungerar som ett 

komplement eller som ersättning till tidigare medieapparater.   

Kommer Streamad television fungera som komplement till den traditionella televisionen 

eller kommer den att ersätta den?  

Enlund (2008) argumenterar att sådana konvergenser kommer att fungera i ett 

komplementerande syfte och anser att apparaterna har en egen identitet och roll i vår värld. 

I linje med detta argument är Henry Jenkins (2008) som likaså anser att en konvergerad 

apparat inte resulterar i någon ”universalapparat” som vi kommer att använda för att 

konsumera all medieinformation. Han menar istället att dessa apparater mer fungerar som 

en förlängning av mediet i fråga.  Turner och Tay (2009) anser heller inte att ett nytt och 

konvergerat medium eller apparat kommer att ta över och användas istället för olika 

plattformar och kommunikationssätt: ”It is, rather, a logic of ongoing proliferation, 

differentiation and reintegration” De använder sig av den digitala musiken som exempel på 

vad som kommer att ske med televisionen: ”Take the example of digital music, which can 

now be played in a variety of formats on a range of devices, from laptops to iPods, mobile 

phones, DVD players and satellite tuners. A similar future awaits TV […]” (35). 

 

Samtidigt som olika medieområden konvergerar så sker det också en divergens ibland 

mediekanaler (Teljas et al 2008). En divergens är konvergensens motsats. Innehåll som 

tidigare har varit bundna till ett specifikt medium har i och med den tekniska utvecklingen 

(och konvergensen) antagit nya plattformar och medier (Bolin et al 2007). Man kan idag 

exempelvis hitta innehållsdivergenser i Tv-konceptet, då möjligheten finns att titta på Tv-

utbud via datorn, mobilen, surfplattan, den linjära Tv-apparaten m.m. (Enlund 2008). Enlund 

(2008) tar upp en anledning till att det uppstår divergenser: ”Många medieföretag strävar 

aktivt till att nå konsumenterna genom att parallellt använda sig av flera olika kanaler. Det 

finns en tydlig trend mot att ha ’all information på alla kanaler’, något som konsumenterna 

verkar gilla” (Enlund 2008:221).  En annan orsak till divergens bland innehåll är att företag 

har börjat erbjuda nischat och personaliserat medieinnehåll till konsumenterna. Detta görs 

med hjälp av internetcookies (se bilaga 2 för definition), digitala fotspår och lagrad 

information (Ibid.). 
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Men det är inte bara inom innehåll och texter som det uppstår divergenser. De nya 

apparaterna har olika funktioner och är anpassade till vissa medieinnehåll. En modern 

mobiltelefon har möjligheten att spela upp filmer och agera som en läsplatta eller en bok 

men av flera anledningar så är det inte ett prefererat medium för sådant innehåll. 

Medieinnehållet formar alltså medium och apparater, och innehållet ändras och optimeras 

utefter olika apparater.  

Medielandskapet kan, i och med de olika divergens- och konvergensprocesserna, komma att 

påverkas. Eftersom antalet aktörer kommer att öka så är det bara logiskt att det kommer bli 

mer konkurrens inom detta landskap, och till följd av marknadskonvergensen så kommer det 

att utvecklas starka(re) mediekonglomerat som använder sig av flera och olika 

marknadsföringsknep för att behålla sin position (Turner & Tay 2009 och Enlund 2008). Samt 

att det ökande utbudet kommer att resultera i att parallella kanaler måste anpassa och 

uppdatera sitt medieinnehåll i högre grad. 

 

2.4 Network Television Streaming Technologies and the Shifting Television 

Social Sphere 

Elisabeth Jones är doktorand på The Information School på University of Washington. Jones 

(2009) artikel Network Television Streaming Technologies and the Shifting Television Social 

Sphere behandlar vilka effekter den Streamad Tv kan ha inom sociala områden. Jones (2009) 

menar att den strömmade teknologin påverkar vissa sociala förhållanden som den linjära 

televisionen har antingen byggt upp eller hjälpt till att bevara. De tre förhållandena, som 

Jones (2009) anser kommer att påverkas av den Streamade-teknologin är: Ökad flexibilitet 

av Tv-tittande i både tid och rum, skiftning i rumslig dynamik och bidragande till mer 

selektivitet – eller partiskt – Tv-beteende.  

 

Det första området som Jones (2009) behandlar gäller den ökade flexibiliteten, vilket hon 

anser är den mest radikala också. Television kan numera konsumeras i olika miljöer och 

denna upplevelse är inte längre bunden enbart till vardagsrummet (Ibid.). Till skillnad från 

linjärt Tv-tittande, så har Streaming möjligheten att spela upp medieinnehåll med mobila 
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apparater, såsom: datorn, smartphonen och surfplattan (så länge man är uppkopplad till 

Internet då) (Ibid.). Och trots att möjligheten att titta på nedladdad eller inspelat material 

har funnits ganska länge (i egenskap av digitala videoinspelare eller TiVo) så kan man med 

Streaming simplifiera sin vardag. Fenomenet kräver inte någon planering: du bestämmer vad 

du vill titta på och när du vill titta på det. Jones (2009) menar att denna flexibilitet ökar 

bekvämligheten och minskar behovet av att titta på ett visst program vid en specifik tidpunkt 

och på en särskilt plats: ”It is possible that divorcing television programming from time and 

space might reduce whatever sense of being a ’slave to the program schedule’” (Jones 

2009:9). 

 

Jones (2009) menar också att den ökade flexibiliteten har sina nackdelar. Streaming kan 

användas som ett komplement till det linjära Tv-tittandet då man har möjligheten att, till 

följd av flexibiliteten i tid och rum, konsumera i  andra miljöer; såsom jobbet, i skolan, på 

caféet eller i andra sociala situationer. Istället då för att dela upp tittandet mellan de olika 

apparaterna så kan detta resultera i att man tittar på Tv ännu mer.  Detta, som Jones (2009) 

kallar för ”abusive practices of ubiquity”, kan leda till att Tv-tittande tar upp ännu mer tid av 

fritiden och vardagen (10). 

 

Det andra temat som Jones (2009) diskuterar är den sociala dynamiken i rummet där Tv-

tittandet sker. Via en traditionell Tv-apparat så finns möjligheten till att titta på Tv oavbrutet; 

man kan sitta på soffan och allt som har med televisionen att göra kan skötas med hjälp av 

fjärrkontrollen. Man behöver alltså inte gå upp för att byta kanal, sänka volymen et cetera. 

Möjligheten finns också att vara flera personer som ser på programmet samtidigt i samma 

rum. Jones (2009) menar att Streaming påverkar denna dynamik. Ett område som klart 

påverkar dynamiken är att skärmen på datorer och surplattor är för små för att flera ska, 

effektivt, kunna titta på det samtidigt. 9 av 10 personer ser på Streamad Tv ensamma och 

detta påverkar den sociala interaktionen och den rumsliga strukturen som Tv:n har (Jones 

2009). Möjligheten finns att koppla datorn till Tv-apparaten och på så vis dela med sig av det 

man tittar på, men vad de flesta Streamingskanalerna oftast gör är att påtvinga tittaren att 

vara aktiv genom att klicka bort reklam för att kunna återspela programmet. Detta skapar ett 

avbrott i Tv-kontinuiteten då man behöver resa sig upp och gå till en dator för att fortsätta 



Sida 15 av 64 
 

uppspelningen av programmet, vilket är den största anledningen till att folk inte kopplar 

datorn till Tv:n när de Streamar (Ibid.). 

 

Det tredje sättet som nuvarande Streamingstjänster påverkar den sociala upplevelsen av Tv-

tittande är i hur den uppmuntrar selektivt Tv-tittande över vanligt eller passivt Tv-tittande 

(Ibid.). Konsumenten måste själv söka upp programmet som han eller hon vill titta på när det 

gäller Streaming, medan med traditionell Tv så sätts endast televisionen på och programmen 

bara flödar. Man behöver alltså inte göra ett medvetet programval. Det är väldigt ovanligt 

att man sätter på Tv:n för att bara titta på ett program och sedan stänga av den. 

Konsekvensen av att man väljer vissa program och samtidigt exkluderar andra kan begränsa 

dennes exponering för – och därmed vår förmåga att förstå – ståndpunkter som skiljer sig 

från våra egna (Ibid.).  Följden av detta, menar Jones (2009), blir att det skapas sociala 

fragmenteringar bland Streamingspubliken.  

 

2.5 Fragmentering och individualisering 

Medielandskapet är i konstant förändring och utveckling, och vi är i en period då vi ser den 

största förändringen i mediehistorien: Teknologi och applikationer utgör en fundamental 

faktor till denna förändring. Det var inte så länge sedan då medieutbudet var ytterst 

begränsat. Tre eller fyra Tv-kanaler, någon lokaltidning och några radiostationer, så var 

förhållandena för de flesta svenskar endast en generation sedan. Idag finns möjligheten att, i 

princip, få tillgång till all världens nyheter och information, omedelbart och var man än 

befinner sig (Kaul 2012). Utvecklingen har ökat selektiviteten i medieanvändningen avsevärt, 

men följden blev då inte (som många trodde) att konsumtionen bland publiken ökade, utan 

att fragmentering uppstod där publiken fördelade sig över olika kanaler. Detta innebär att 

kanalerna har, i genomsnitt, mindre publik idag än vad de hade under 80- och 90-talet 

(Hadenius 2011 och Bjur 2009). Amanda Lotz (2007) menar att fragmentering, i sin tur, 

resulterar i att publiken blir alltmer isolerad i enklaver av specifika intressen (14).  

Framväxten av nya Tv-bolag och kanaler ändrade dels konkurrensdynamiken i industrin och 

dels det typ av program som skulle skapas och sändas. Istället för att forma ett ”brett 

program”, det vill säga ett program som skulle attrahera alla olika individer i en familj, så 

började istället Tv-bolagen och Kabel-Tv företagen alltmer producera personaliserade 
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program som skulle vara tillfredsställande för en specifik publik (Lotz 2007). Till en början, så 

skapades program för ett syfte. Till exempel så utformades CNN till att nå ut till en typ 

publik: de som intresserar sig av nyheter. Detta gjorde CNN genom att endast sända nyheter 

i sin kanal. ESPN riktade sig mot sportintresserade och MTV adresserade en viss musikkultur 

(Ibid.). Tittarsiffrorna ökade och Kabel-Tv bolagen började att snäva ner denna specificering 

ytterligare.  Exempelvis så började tre amerikanska Kabel-Tv bolag (Lifetime, Oxygen och 

WE) rikta sina programinnehåll enbart till kvinnor och detta resulterade i att annonseringen 

ökade markant (Lotz 2007).  

Det ökande antalet mobila plattformar bidrar också till fragmenteringen. Möjligheten till 

individuell medieanvändning i både tid och rum är en bidragande faktor. Detta gäller, enligt 

Hadenius (2011) m.fl., främst datorn, mobilen och Internet där det går att läsa olika 

tidningar, lyssna på en mängd olika webbradiokanaler och titta på Tv via de olika bolagens 

Playkanaler och Streamingshemsidor. Detta förstärker fragmentiseringen av mediepubliken, 

menar de. Konsekvensen av nya plattformar, fler apparater i hemmet och den ökade 

apparatmobiliteten leder till ökad individualisering eftersom att man på egen hand kan ägna 

sig åt medianvändning och inte behöva ta hänsyn till de andra personernas (i hushållet) 

preferenser och intressen (Bjur 2009).  

En annan bidragande faktor som är fundamental, enligt Sunstein (2001), till fragmentering av 

publiken är sättet i hur Streamingstjänsterna är uppbyggda på. Man bestämmer själv vilket 

programinnehåll man ska titta på; man söker upp ett, eller flera, specifika program som 

ligger i ens eget intresse. Resultatet av detta är att man exponeras mycket mindre av andra 

program, som kanske inte delar ens åsikter eller syn på livet (Ibid.). Sunstein (2001) anser att 

exponering av andras ståndpunkter är en central del av demokratin, han förklarar: ”Such 

encounters often involve topics and points of view that people have not sought out and 

perhaps find quite irritating. They are important partly to ensure against fragmentation and 

extremism, which are predictable outcomes of any situation in which like-minded people 

speak only with themselves” (Sunstein 2001:8-9). Detta fenomen, förekommer enligt 

Sunstein (2001), mindre genom “vanlig” Tv-tittande (d.v.s. via Tv-apparaten) eftersom att 

man väldigt sällan sätter på Tv:n för att endast titta på ett program och sedan stänga av det. 

Sunstein (2001) jämför detta med att bläddra igenom en tidning och att råka komma över 

andra perspektiv som tvingar en att tänka över sina egna, eller ändra åsikter och 
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uppfattningar. Streaming förhindrar, eller omformar, dessa möjligheter, som har förmågan 

att påverka samhället och det sociala livet i den utsträckningen att de, i bästa fall, blir 

normativt oklara (Sunstein 2001).  

 

2.6 Ålder och generationers medieanvändning 

”De medier vi växer upp med, tenderar att bli de naturliga medierna för oss” skriver 

Andersson och Wadbring (2008:101) och använder en person i 80-årsåldern som exempel, 

och menar att denna person aldrig kommer att ha Internet som ett naturligt medium. Denna 

person och personer i samma generation1 kommer då istället ha radion och tidningen (och 

kanske till en viss mån televisionen) som naturliga medier (Ibid.). 

Beroende på vilken generation man tillhör så har man alltså sina naturliga medier som man 

är uppvuxen med och van vid. I tabellen nedan (2.6.1) så visas det exempel på 

mediekonsumtion mellan olika generationer. Andersson och Wadbring (2008) diskuterar 

kring att vissa medier används mer av särskilda generationer. I tabellen så kan man se att 

traditionella tryckta morgontidningar har stark ställning bland 40-talisterna men en svagare 

sådan hos både 60- och 80-talisterna. Det man också kan konstatera är att olika sorters 

tryckta medier läses av de olika generationerna (Ibid.). Ungefär samma mönster hittar vi i Tv-

tittandet där ”gamla” kanaler har stark ställning bland 40-talisterna och i viss avseenden 60-

talisterna också, medan den yngsta generationen prefererar den lite nyare kanalen, i kanal 5.  

 

 

 
Tryckta medier 

Prenumererar på en morgontidning 

      Läser en prenumererad morgontidning minst 5 d/v 

      Läser en daglig gratistidning minst 3 d/v 

 

Tv 

Ser på SVT minst 5 d/v 

Ser Aktuellt/Rapport på SVT minst 5 d/v 

Ser på Kanal 5 minst 5 d/v 

Ser Update på TV 3 minst 5 d/v 

 

80 64 43 

85 65 34 

16 23 29 

49 73 86 

4 9 35 

3 8 40 

                                                           
1
Definitionen som kommer att användas av ordet generation i denna essay är Mannheims. Enligt Mannheim så 

är en ”generation” en grupp individer som upplever samma händelser under samma tidsintervall (Pilcher 1994) 
alltså en grupp människor som är sammanbundna genom erfarenheter av gemensamma historiska händelser. 

40-talister     60-talister       80-talister 

Tabell 2.6.1: Exempel på mediekonsumtion i generationer (%) 
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Internet  

Använder Internet flera ggr/vecka 

Läser loggar minst varje vecka 

Deltar i chattgrupp minst varje vecka  

85 63 28 

73 41 12 

17 30 44 

 1  2  4 

 

Internetanvändandet visar ett helt annat mönster, här är det 80-talisterna som använder 

mediet mest, men det används fortfarande ganska mycket av 60-talisterna och i viss mån 40-

talisterna också - för såväl privat som arbete. Men att chatta eller läsa bloggar är inget som 

dessa äldre generationsgrupper vanligtvis gör (Ibid.).  

Alla dessa generationer har möjligheten att få tillgång till alla ovannämnda medier, men 

väljer alltså att inte göra det. Nilsson (2005) menar att detta beror på vilken del i livscykeln 

man är i. Man har olika behov och intressen som influerar vilka medier och innehåll man 

finner intressanta. Tabellen nedan visar (som rubriken av den påvisar) programinnehåll som 

följs regelbundet via Tv-apparaten utefter kön och ålder.  

 

 

 

Det man åter kan konstatera är att olika åldersgrupper intresserar sig av och använder 

medier olika. De yngre åldersgrupperna ser knappt på faktaprogram medan de äldre sällan 

Källa: Regelbundna TV-vanor (Nilsson 2005:352). 

Tabell 2.6.2: Fördelning av särskilda tv-serier/program som följs regelbundet 

efter kön och ålder 2005 (procent) 

Källa: Andersson & Wadbring (2008:101). 
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tittar på dokusåpor/dokudrama (Ibid.). Tabell 2.6.3 visar de tio nämnda favorittitlar hos unga 

och gamla år 2005, inom parantes är antalet omnämningar.  

 

 

Även här kan man konstatera att åldersvariationen i Tv-tittande är ansenlig.  Både gällande 

kanalval och innehåll. Endast ett program fanns hos båda grupperna (programmet Lost). 

Nilsson (2005) förklarar:  

”De två listorna över vanligast nämnda favoritprogram visar också på olikheterna i 

kanalpreferenser – eller kanske snarare orsakerna bakom dessa. Lost visas i den mest 

åldersneutrala kanalen TV4 – dit såväl de yngsta som de äldsta tittarna hittar. I de 

äldstas topplista kommer samtliga titlar från antingen TV4 eller SVT. Hos de unga lyser 

SVT helt med sin frånvaro som källa till favoritprogrammen; här är det TV4 i 

kombination med framför allt Kanal 5 som gäller” (Nilsson 2005:354).  

En annan faktor vad gäller innehållspreferens och medieanvändning är värderingar och 

normer vi införskaffar oss relativt tidigt i våra liv. En 40-talist dras mer åt medier med 

opinionsbildning eller med samhällsorientering medan en 80-talist lockas mer åt 

underhållningsprogram (Andersson & Wadbring 2008).  

 

 

 

       Titel                 (15-29 år)            Kanal  Titel (65+) Kanal 

1      OC (51)                                        Kanal 5 

2      Lost (50)                                       TV4 

3      Idol (50)                                        TV4 

4      Desperate Housewives (42)     Kanal 5 

5      CSI (28)                                        Kanal 5 

6      Simpsons (24)                           TV3/ZTV 

7      That 70’s show (20)                    TV4 

8       Paradise hotel (15)                    TV4 

9       Vänner (15)                               Kanal 5 

10     Roomservice (12)                     Kanal 5 

Krönikan (60) SVT 

Plus (27) SVT 

Jeopardy (22) TV4 

Forsythesagan (17) SVT 

Kommissionen (16) SVT 

Uppdrag granskning (15) SVT 

Go’kväll (15) SVT 

Lost (14) TV4 

Hem till gården (14) TV4 

Gröna rum (13) SVT 

Tabell 2.6.3: Favorittitlar hos unga och gamla (antalet omnämningar). 

Källa: Regelbundna TV-vanor (Nilsson 2005:354). 
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2.7 Televisionsvanor i åldrar 

En viktig fråga som behöver svar är om det finns någon skillnad i medieanvändandet mellan 

olika åldersgrupper vad gäller television, och om det finns, hur stora är skillnaderna? Tabell 

2.7.1 visar televisionsvanor mellan olika åldersgrupper. 

 

  

 

 

 

 

Det tabellen ovan visar är att det finns klara skillnader som är beroende av ålder. Den första 

slutsatsen man kan dra är att regelbundet Tv-tittande ökar med åldern. Ett annat intressant 

resultat i denna tabell är relationen mellan de reguljära (de som tittar ofta/alltid) och 

irreguljära (de som tittar ibland) tittarna inom de olika åldersgrupperna. Både antalet 

minuter spenderade reguljärt och irreguljärt ökar med åldern. Det kan låta motsägelsefullt, 

att både reguljär och irreguljär tittande ökar samtidigt, men detta är, till en del, resultatet av 

att det totala Tv-tittandet ökar (Bjur 2009).  

 

Ett undantag till sistnämnda mönster är åldersgruppen 25-34. Denna grupp följer mönstret i 

ökad (reguljär) användning ju äldre man är, men representerar den största gruppen inom 

irreguljärt-tittande. En förklaring till detta, menar Bjur (2009), kan vara en följd av att denna 

målgrupp har ett rörligare liv; att de inte är hemma lika ofta, jämfört med de andra 

åldersgrupperna. Denna grupp är, i termer om livscykeln, i ett skede i livet då man är hemma 

mindre, eftersom man är mindre beroende av en ”familjerelation”, som man är i det tidiga 

och det senare stadiet i livet (144).  

Källa: Age and Habitualness (Bjur 2009:144) 

Tabell 2.7.1: Televisionsvanor mellan olika åldersgrupper 2008 – reguljär, 

irreguljär and hög irreguljär tittande (minuter and index). 
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Bjur (2009) jämför tabell 2.7.1, från 2008, med en från 1999 (2.7.2), som även där visar att 

det högsta irreguljära tittandet sker hos personer i åldersgruppen 25-34. Andra Skillnader är 

att antalet minuter reguljärt och irreguljärt ökar medan hög irreguljäritet och inget tittande  

minskar. Alla grupper visar och följer denna tendens.  

Resultaten i den högra delen av tabellen visar att det reguljära och irreguljära tittandet, i 

antalet minuter, är positiva (alltså att det finns en ökning) medan hög irreguljäritet är 

negativa i alla åldersgrupper, utan undantag.  Ökningen i irreguljär tittande år 2008 är dock 

mindre signifikant i de tre åldersgrupperna över 35 än i de yngre.   

Det mönster som är mest signifikant är de yngre gruppernas tittande. Åldersgruppen 3-14 

ökar minst i reguljärt tittande men mest i irreguljärt tittande jämfört med de andra 

grupperna. En anledning till denna avvikelse i vana hos denna åldersgrupp kan vara att deras 

miljö i form av Tv-tittande har förändrats radikalt. Tv-tittande hos denna grupp dikteras 

oftast av föräldrar gällande vilka program de ska undvika och när de måste gå och lägga sig 

etc. vilket förhindrar väsentlig ökning i reguljär Tv-tittande (Bjur 2009). Därutöver, så har 

denna grupp också påverkats av den massiva uppkomst av program och kanaler riktade till 

denna dem vilket bidrar till mer irreguljärt tittande bland gruppen. Bjur (2009) anser att 

detta kan komma att resultera i förändring i interaktionen kring televisionen mellan barn och 

deras föräldrar.  

 

 

 

 Källa: Age and Habitualness (Bjur 2009:145) 

Tabell 2.7.2: Förändringar i televisionsvanor mellan olika åldersgrupper från 1999 

till 2008– reguljär, irreguljär och hög irreguljärt tittande (minuter). 
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För att sammanfatta, så har alla åldersgrupper stärkt sina televisionsvanor. Det som är 

noterbart är att åldersgruppen 15-34, som sägs fly televisionen till andra plattformar och 

medieapparater, visar en förstärkning i televisionstittande (Bjur 2009).  

 

2.7.1 Kön och televisionsvanor  

Kön, däremot, är ett ganska obetydligt element, till skillnad från åldersfaktorn, i termer om 

vanor. Skillnaderna mellan de olika gradera, reguljär, irreguljär och hög irreguljäritet, är 

minimala mellan könen. Likaså, är skillnaderna över tid.  

Tabell 2.7.1.1 visar att kvinnor, i jämförelse med män, representerar en högre grad av 

reguljär-tittande och ungefär lika mycket irreguljär-tittande. Kvinnor ser alltså mer på Tv än 

vad män gör. Detta mönster är ganska stabil över tiden, men det går att se en utökning 

mellan kvinnors och mäns tittande (Bjur 2009). 

 

 

 

 

 

Även om kön är en ganska obetydlig variabel när det gäller skillnader i antalet minuter 

tittade, så visar könsskillnader i innehållspreferensen (alltså vad de olika könen prefererar 

att se på), en påtagligare skillnad. Nilssons (2005) artikel Regelbundna Tv-vanor visar att det 

finns könsskillnader när det gäller vissa programinnehåll.  I en fråga om särskilda program 

som följs regelbundet så svarade 7 procent av männen att de regelbundet följer 

sportprogram, däremot svarade endast 1 procent av kvinnorna att de gjorde det. 15 procent 

av kvinnorna följer, däremot, verklighetsunderhållning (reality-Tv) mot männens 9 procent, 

nästan hälften alltså (Nilsson 2005:353).   

 

Källa: Gender and Habitualness (Bjur 2009:147) 

Tabell 2.7.1.1: Förändringar i televisionsvanor mellan könen 1999 till 2008 (minuter). 
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Men när det gäller vissa program, såsom drama och övrig fiktion så är skillnaderna 

marginella (Ibid.).  Nilsson (2005) menar att skillnaderna i genrefokus mellan män och 

kvinnor inte är stora, dock finns det skillnader i specifika program som preferens mellan 

könen (353). Tabell 2.7.1.2 visar topp tio nämnda program som män och kvinnor tittar på. 

Nilsson (2005) förklarar:   

”Hos kvinnors totala tio-i-topplista över nämnda program/serier återfinns 

fyra titlar (…) som saknas på männens motsvarande lista – den största avvikelsen i 

antal omnämnanden gäller Kanal 5:s dramaserie Desperate Housewives (64 

omnämnanden bland kvinnorna jämfört med 10 hos männen). På männens topplista 

kvalificerar sig likaledes fyra titlar som saknas på kvinnornas motsvarande; här gäller 

den största skillnaden TV4:s spionserie Alias (22 omnämnanden bland männen mot 

kvinnornas 12)” (353). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Kvinna Man Samtliga 

Titel      Kanal Titel                                   Kanal Titel Kanal 

1 Lost TV4 

2 Krönikan SVT 

3 Idol TV4 

4 Desperate housewives Kanal5 

5 CSI Kanal5 

6 OC Kanal5 

7 Kommissionen SVT 

8 Gröna rum SVT 

9 Jeopardy TV4 

10 Forsythesagan SVT 

Lost                                             TV4 

Krönikan                                    SVT 

Kommissionen                          SVT 

Simpsons                               TV3/ZTV 

Robinson                                   TV3 

Plus                                            SVT 

Idol                                             TV4 

CSI                                            Kanal5 

OC/Medicinmannen          Kanal5/TV4 

/Alias  

Lost TV4 

Krönikan SVT 

Idol TV4 

CSI Kanal 5 

Kommissionen SVT 

Desperate housewives Kanal 5 

OC Kanal 5 

Gröna rum SVT 

Plus SVT 

Medicinmannen/RobinsonTV4/TV3 

Tabell 2.7.1.2: Tio-i-topplista. 

Källa: Regelbundna TV-vanor (Nilsson 2005:353). 
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2.8 Svenskarna och Internet 

 

Svenskarna och Internet är en namnet på en årlig rapport av .SE (Stiftelsen för 

Internetinfrastrukturen) om svenskarnas medievanor. Rapporten visar på användandet av 

Internet och media, och hur detta påverkar individer, familjer och samhället (Findahl 2012). 

Diagram 2.8.1 visar att svenskar ser på Tv via Internet allt oftare och om man jämför med 

siffrorna från 2009 så kan man se en 14 procents ökning under endast två år.   

 

 

 

I Nästa diagram (2.8.2) så kan man 

konstatera att väldigt få kollar på Webb-Tv 

dagligen. Dock är det väldigt många som 

ägnar sig åt att titta på Webb-Tv några 

gånger eller någon gång i veckan. Utöver 

detta så kan man här se en minskning i 

användandet innan och efter 26-35år. 

 

Diagram 2.8.1: Internetaktiviteter som blivit vanligare (procent) 

Diagram 2.8.2: Hur många och hur 

ofta ser man på webb-tv (procent) 

Källa: Svenskarna och internet (Findahl 2012:16) 

Källa: Svenskarna och internet (Findahl 2012:43) 
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Diagram 2.8.3 visar andelen av 

befolkningen som ser på Tv 

antingen på traditionellt vis eller 

via internet (eller en 

kombination av dessa) under en 

typisk vecka. Det man kan 

fastställa är att traditionell Tv, i 

nuläget, dominerar Tv-tittandet 

och att endast 5 procent ser på 

Tv via Internet mer. 

 

 

 

Findahl (2012) menar att television via Internet, i dagsläget, är mer av ett komplement till 

traditionell Tv och gör det med hjälp utav statistik från Nordicoms Mediebarometer från 

2011: 

”93 procent av de yngsta i åldern 9-14 år ser på TV dagligen. Det är den åldersgrupp 

som ser mest på TV, men bara 1 procent ser uteslutande på webb-TV. Bland de äldre 

ungdomarna är det vanligare att se på TV via internet; 13 procent (15-24 år) respektive 

15 procent (25-44 år) gör det dagligen. Men majoriteten av dessa ser också på vanlig 

TV. Detta innebär att tillskottet TV-tittare som endast ser på webb-TV inte är stort: 1 % 

(9-14 år), 4 % (15-24 år) och 4 % (25-44 år)” (Findahl 2012:44). 

 

Sammanfattningsvis så kan man säga att Tv-tittandet via Internet har ökat gradvist under de 

senaste åren; genom de olika playkanaler och Streamingstjänster som introducerats. Antalet 

svenskar som har testat på att använda Webb-Tv har närapå fördubblats under de senaste 

fem åren (Findahl  2012). Webb-Tv-tittande har, jämfört med andra medier på internet 

såsom radio och tidningar, en underställd roll i daglig internetanvändning (Ibid.). Traditionell 

Tv-tittande dominerar än med 83 procent av svenskarna som ser främst på Tv via Tv-

apparaten (Ibid.). 

Diagram 2.8.3: Tv-tittande traditionellt och/eller på webb 

Källa: Svenskarna och internet  (Findahl 2012:43) 
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2.9 Syfte 

Uppsatsens syfte är att, genom en kvantitativ undersökning, analysera vad män och kvinnor i 

olika åldersgrupper har för preferenser och vad de faktiskt tittar på vad gäller Streamad Tv. 

Grupperna kommer att vara indelade i kön: Man/Kvinna, och åldrarna: mellan 18-25, 26-31, 

32-40 och 41-50. Denna uppsats kommer att bidra med en kunskap som, än så länge, är 

frånvarande kring preferenser mellan åldrar och kön när det gäller fenomenet Streamad Tv. 

Studien kommer, förutom att ge en inblick i skillnader i användningen, också att förklara i 

vilket syfte dessa respondenter använder Streamad Tv, det vill säga, används Streaming som 

komplement eller ersättning till traditionell Tv. Dock är huvudsyftet att, utifrån kön och 

ålder, hitta mönster och tendenser i användandet av Streamad Tv.  

 

2.9.1 Frågeställningar  

1. Vilka skillnader finns i mäns och kvinnors tittande på Streamad Tv med avseende på 

program?  

2. Vilka preferensskillnader finns mellan de olika åldersgrupperna? 

3. Används Streaming huvudsakligen som komplement eller som ersättning till den 

traditionella Tv:n? 

4. Används Streaming huvudsakligen för underhållning eller för mer faktabaserad 

innehåll? 

 

2.9.2 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att fokusera på vissa åldersgrupper när det gäller att analysera deras 

relation till Streamad Tv. De olika åldersgrupperna är utvalda utefter de som använder 

streamade tjänster mest enligt Findahl (2012:43). 
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3. Metod 

I detta avsnitt så ges en förståelse för hur undersökningen är genomförd och vilka val och 

avgränsningar som ligger till grund för analysen. 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Enligt Thurén (1991) så finns det två huvudsakliga inriktningar inom vetenskapsteorin: 

positivism och hermeneutik (14). Enligt den hermeneutiska traditionen så försöker man att 

förklara och förstå fenomen, och traditionen anser att för att kunna förklara olika händelser 

eller fenomen så måste man först förstå dessa (Gilje & Grimen 1992: 175). Hermeneutisk 

tradition positionerar sig ”inom” det ämne som skall studeras, alltså att undersökaren 

subjektivt studerar ett ämne (Ibid.). Den epistemologiska utgångspunkten, alltså den metod 

som enligt denna tradition ska få fram ”sanningen” (eller förklara och förstå det på bästa 

möjliga sätt) är främst genom kvalitativa metoder. Inom denna tradition så ses forskarens 

intryck, känslor och kunskap om forskningsämnet som en tillgång och inte ett hinder (Patel & 

Davidson 2011:29). Hermeunetiker ser inte världen som ett ”mätbart objekt” som kan 

förstås och förklaras genom olika former av statistik och siffror (Gilje & Grimen 1992:68–69).  

Hermeneutikens raka motsats kan sägas vara positivismen (Patel & Davidson 2011:28). Enligt 

den positivistiska traditionen så studerar man sitt forskningsämne objektivt. Inom denna 

tradition så finns det en uppmuntran av att vara fri från värderingar (Kjørup 1996/1999:283). 

Positivismens ontologiska ställning är att världen är materiell. Den epistemologiska 

ståndpunkten är främst genom kvantitativa metoder (Gilje & Grimen 1992:68–69).  

Postpositivsm är en vidareutveckling av positivism. Till skillnad från positivistisk tradition 

(som anser att undersökaren och det som undersöks är oberoende av varandra), så 

accepterar postpositivister att teorier, bakgrund, kunskap och värdering hos undersökaren 

kan influera det som ska observeras (Colin 2002).  

Eftersom att denna studie kommer att använda sig av en kvantitativ metod och ett 

objektivistiskt ställningstagande så kommer den att ha postpositivismen som utgångspunkt 

genom arbetets gång. Anledningen till att använda postpositivism och inte positivism som 

utgångspunkt motiveras genom att undersökaren har förkunskap om undersökningsområdet 

som inte kan åsidosättas.  
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3.2 Kvantitativ kontra kvalitativ metod 

Det finns för- och nackdelar med att använda sig av dessa metoder när det gäller att 

undersöka en frågeställning eller ett ämne. Enligt Edling och Hedström (2003) så är 

kvantitativa metoder mer privilegierade av den orsaken att de har en matematisk grund för 

både analyseringen och insamlingen av data. Det är då är enklare att jämföra sitt eget 

analysdata med andras; eftersom man utgår ifrån samma kommunikationssystem. Detta i sin 

tur gör det också enklare för både läsare och beställare att förstå resultaten (Ibid.). 

Johansson (2000:78) menar att procentsiffror och kyliga tal är ett överlägset sätt att 

argumentera i vår kultur därför att de anses vara objektiva och rationella. Edling och 

Hedström (2003) förklarar även att den kvantitativa metoden är mer utvecklad och har en 

bättre grund än den kvalitativa (11-12). Men Edling och Hedström (2003) medger att båda 

metoder behövs och att de kompletterar varandra: ”Kvalitativ data hjälper oss att se vad vi 

inte kan se med kvantitativ data, och vice versa. Om vårt mål är en bättre förståelse av 

samhälle och socialt liv klarar vi oss inte utan vare sig det ena eller det andra.” (11).  

Kvalitativa metoder har också sina fördelar. Kvalitativ metod är bäst lämpad för situationer 

som kräver förståelse (Eliasson 2006). Denna metod är också väldigt flexibel i att den går att 

anpassa efter situationer; anser t.ex. intervjuaren att det finns mer att hämta i en fråga då 

kan denna ställa följdfrågor eller be den som blir intervjuad att ytterligare förklara sig (Ibid.). 

Man kan helt enkelt gå djupare in i samtalsämnet och få en annan förståelse än vad man kan 

med kvantitativa metoder.  

 

3.2.1 Metodval 

Patel och Davidson (2011) anser att valet av metod ska baseras på formuleringen av 

undersökningsproblemet. Kvalitativa och kvantitativa metoder har sitt eget 

forskningsområde som rör vissa frågor, Patel och Davidson förklarar:  

”(…) om vi i första hand är intresserade av svar på frågor som rör ’Var? 

Hur? Vilka är skillnaderna? Vilka är relationerna?’ så bör vi använda statistiska 

bearbetnings- och analysmetoder. Om problemet däremot handlar om att tolka och 

förstå t.ex. människors upplevelser eller om vi vill ha svar på frågor som rör ’Vad är 
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detta? Vilka är de underliggande mönstren?’ så bör vi använda verbala 

analysmetoder.” (14).  

Denna studies syfte (som är att analysera vad män och kvinnor i olika åldersgrupper har för 

preferenser och vad de faktiskt tittar på vad gäller Streamad Tv) kan bäst besvaras med 

kvantitativa metoder, enligt Patel och Davidsons argumentering. Detta eftersom att 

kvantitativa metoder är bättre lämpade att ”mäta på bredden” än kvalitativa metoder.  

Eliasson (2006) anser också att kvantitativa metoder har en helt annan potential i att dra 

allmänna slutsatser och att hitta tendenser inom det valda undersökningsområdet, än vad 

kvalitativa metoder har (30). Hade denna studie istället valt att använda sig av någon 

kvalitativ metod, t.ex. intervjuer, så hade det varit mycket svårt (om inte omöjligt) att hitta 

mönster och tendenser som kan förallmänligas. Det skulle då krävas väldigt många 

intervjuer, vilket är väldigt tidskrävande och opraktiskt. 

 

Valet av kvantitativ metod motiveras alltså genom att det syfte och de frågeställningar (se 

avsnitt 2.9.1), som ska analyseras och diskuteras med hjälp av den studiens empiri, är 

formulerade på ett sådant sätt att de bäst besvaras med kvantitativ forskningsmetod. 

 

3.3 Urval och tillvägagångssätt 

Det finns två övergripande tekniker för att bestämma ett urval när man gör en kvantitativ 

studie. Dessa är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Eliasson 2006). I ett så kallad 

sannolikhetsurval så måste det ta redas på hur stor sannolikhet varje individ har för att ingå i 

undersökningen (Ibid.). Inom ett s.k. sannolikhetsurval så finns det flera sätt att utföra 

undersökningen såsom: stratifierade urval, klusterurval och obundet slumpmässigt urval 

(47). Vid icke-sannolikhetsurval så vet man inte hur stor sannolikheten att alla individer har 

för att ingå i undersökningen (Eliasson 2006:50). Denna urvalsmetod har ingen urvalsram 

(alltså ett register över populationen) och är av den orsaken inte representativ. Det går alltså 

inte att generalisera studiens resultat tillbaka till hela populationen (Eggeby & Söderberg 

1999). Inom denna urvalskategori så finns det olika urvalsmetoder. Bekvämlighetsurval är en 

av dessa.  
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Bekvämlighetsurval går ut på att samla in data från personer som ligger nära till hands. Det 

kan vara under vissa tider eller på några utvalda platser som undersökningen görs på. 

Eliasson (2006) förklarar att det då inte går att veta om respondenternas åsikter och svar 

överstämmer med befolkningens, eftersom att de individer som har chansen att delta i 

undersökningen är endast de som är till hands där undersökaren är (50). 

Denna studie har tillämpat ett icke-sannolikhetsurval genom att använda sig av 

bekvämlighetsurvalet. Metoden som denna studie använt sig av för att erhålla empirin är 

genom att personligen dela ut enkäter vid vissa platser. Motivet bakom att 

undersökningarna gjordes på flera olika platser var för att försöka få en så bred 

representativ bild av målgruppen som möjligt. Undersökningarna gjordes också under olika 

tid på dygnen (från ca 11:00 till ca 21:00) för att öka diversifieringen av respondenterna. 

Enkätundersökningarna utfördes under en tio-dagars period inom olika orter i Stockholms 

Län. Dessa orter är: Södertälje, Huddinge, Botkyrka och Solna. Spridningen av respondenter 

var relativt jämt, flest undersökningar gjordes dock i Södertälje och Huddinge, detta på 

grund av geografiska bekvämligheter. Datumen då undersökningen pågick var från och med 

den 31 mars 2013 och till och med den 9 april 2013.  

Processen gick till på så att enkätundersökaren sökte upp vissa platser inom de ovannämnda 

orterna där chansen var stor att det skulle finnas potentiella respondenter (t.ex. vid 

centrum, hållplatser, bibliotek et cetera.) och delade ut enkäterna både till enskilda personer 

och personer i grupp. 

Anledningen till att dela ut formuläret personligen och inte via Internet var dels att få tag på 

respondenter utanför ens egna personliga nätverk (och på så sätt få bättre diversifiering 

bland respondenterna) och dels för att minska antalet bortfall, som troligtvis hade resulterat 

i en minskning av antalet godkända enkäter. Den främsta nackdelen med detta urval är 

förstås att resultaten inte kan generaliseras tillbaka till hela populationen. En annan nackdel 

med detta urval är att den är tidskrävande och mängden data som erhålls är relativt lite. Att 

personligen dela ut enkäter vid olika platser och under olika tid på dygnen är väldigt 

tidskrävande, jämfört med t.ex. post- eller webbenkäter, eftersom undersökaren (i detta fall) 

var närvarande vid alla undersökningar.  
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Själva frågorna som ingick i enkäten har formulerats med hjälp av de teorier och den tidigare 

forskning som diskuteras i denna studie. Själva utformningen av enkäten är enkelt och består 

av få frågor för att minska bortfall, antingen på grund av tidsbrist eller ointresse. Formuläret 

består av totalt sju frågor (se bilaga 1) och är strukturerad på så sätt att frågor som hör ihop, 

innehållsmässigt, ligger i anslutningen till varandra.  

Datan som har insamlats från dessa undersökningar har sedan analyserats i ett statistiskt 

datorprogram och presenterats i form av olika tabeller och diagram.  

Konsekvensen av att denna studie har tillämpat ett icke-sannolikhetsurval blir alltså att 

resultaten, som presenteras i denna studie, inte kan generaliseras tillbaka till hela 

befolkningen, utan endast de som har deltagit i undersökningen. 

 

3.4 Åldersgrupp 

Den åldersgrupp som denna studie fokuserar på är svenskar mellan 18-50 år. Denna 

ålderavgränsning motiveras genom Findalhs (2012) undersökning Svenskarna och Internet. I 

undersökningen så ställdes det en fråga kring ”hur många och hur ofta man ser på Webb-Tv” 

(se sektion 2.8, diagram 2.8.2) och resultatet visade att flest svenskar som tittar på Webb-Tv 

är mellan åldrarna 16-55 (Findahl 2012:43). Anledningen bakom denna studies ytterligare 

begränsning av ovanstående målgrupp (från 16-55 till 18-50) beror dels på att antalet 

insamlade enkäter (156 stycken) visar ett mer precist svar ju mer begränsad åldersfördelning 

är och dels att undersökaren ansåg sig ha svårt att hitta respondenter under 18 och över 50 

år.  

 

3.5 Avvikelser i population 

Denna studies empiri består av enkäter. Dock så är det viktigt att veta hur undersökningens 

individer förhåller sig till den verkliga populationen. Nedan finns två tabeller som visar 

avvikelser mellan den ”verkliga” populationen (alltså den som enkäten förhåller sig till) och 

de respondenter som faktiskt gjorde enkäten. Tabell 3.5.1 visar de som deltog i 

undersökningen och tabell 3.5.2 visar populationen. Värt att notera är att informationen till 

Tabell 3.5.2 är från 2012. Tabellen representerar troligtvis inte dagens siffror då människor 
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kan både ha utvandrat och invandrat, samt att några kanske inte finns kvar längre. En vidare 

notering är att procentenheterna i båda tabellerna är avrundade till närmaste ental.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stickprov per grupp            MAN KVINNA 

Grupp 18-25 = 41 

                26 % 

            19 

            46 % 

            22 

            54 % 

Grupp 26-31 = 40  

                26 % 

            19 

           47.5% 

            21 

          52.5% 

Grupp 32-40 = 40 

                26 % 

            21 

           52.5% 

            19 

          47.5% 

Grupp 41-50 = 35  

                22 % 

            17 

            49 % 

            18 

            51 % 

Totalt = 156 Personer 

               100 % 

            76 

            49 % 

            80 

            51 % 

Population per grupp            MAN KVINNA 

Grupp 18-25 = 1 038 679 

                24 % 

        531,711 

            51 % 

       506,968 

            49 % 

Grupp 26-31 = 840,618  

                20 % 

         431,439 

            51 % 

       409,178 

            49 % 

Grupp 32-40 = 1 100 682 

                26 % 

         560,218 

            51 % 

       540,465 

            49 % 

Grupp 41-50 = 1 310 158  

                30 % 

         665,560 

            51 % 

       644,598 

            49 % 

Totalt = 4 290 137 Personer 

               100 % 

       2 188 928 

            51 % 

     2 101 209 

            49 % 

Tabell 3.5.1: Enkätrespondenter 

Tabell 3.5.2: Population 

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)  
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Den största skillnaden ligger i antalet personer fördelade mellan de olika åldersgrupperna. I 

grupp 41-50 så återfinns en markant skillnad i 8 procentenheter och i grupp 26-31 en 6 

procentenheters skillnad. När det gäller skillnaderna mellan de olika könen inom 

åldersgrupperna så finns den största könsskillnaden i gruppen 18-25 med en avvikelse på 5 

procentenheter. En annan framträdande skillnad finns i gruppen 26-31 där den riktiga 

populationen har en 3.5 procentenheters differens i antalet män jämfört med enkätens. Den 

genomsnittliga avvikelsen i könsskillnader är på 2 procentenheter. 

 

3.6 Enkät som instrument 

En enkätundersökning består av ett frågeformulär vars frågor har formulerats utefter den 

teori och de problemformuleringar som skall undersökas. Det finns flera sätt att genomföra 

en enkätundersökning. Man kan t.ex. skicka frågeformuläret via post till olika respondenter 

(utifrån den population man undersöker), eller, om man besitter den tekniska kompetens 

som krävs, distribuera enkäten via Internet genom olika forum (Eliasson 2006). Om enkäten 

riktar sig till en specifik grupp så går det också att söka upp platser där man tror att denna 

grupp finns samlad och dela ut frågeformuläret (Ekström & Larsson 2000). En fördel med att  

finnas till hands när man delar ut enkäten är att man kan svara på frågor angående de 

alternativ som finns eller om det finns någon otydlighet med instruktionerna.  En nackdel 

kan vara att respondenterna känner sig lite stressade, eftersom att vissa kan känna sig 

obekväma när någon väntar på dem, eller om de känner att de tar för lång tid på sig. Denna 

nackdel finns inte i samma utsträckning med postenkäter, då de kan i, valfri miljö, besvara 

formuläret och skicka in det (Eliasson 2006). En annan fördel med att dela ut enkäter 

personligen, enligt Eliasson (2006), är att respondenter i högre grad väljer att besvara 

formuläret jämfört med postenkäter (29). 

Det som är viktigt när man väljer att undersöka med hjälp av ett frågeformulär är att 

kontrollera hur utformningen ser ut. Formuläret får inte vara för långt eftersom risken finns 

att respondenterna väljer att inte besvara hela enkäten (Ekström & Larsson 2000) eller så 

kan de bara kryssa i alternativ utan någon direkt eftertanke. Därför bör man, enligt Ekström 

och Larsson (2000), fundera kring vilka frågor som verkligen behövs för studien. Frågorna 

ska, också, vara i anslutning till varandra i strukturerad ordning; alltså de frågor som hör ihop 

Tabell 2.2 - Population 
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innehällsmässigt ska komma efter varandra för att minska strukturfragmenteringen (Ibid.). 

Det är även viktigt att ange vilka som ska svara på frågorna. Om respondenten exempelvis 

svarar på en fråga att hon inte har en mobil, så ska det tydligt markeras att hon då inte ska 

svara på frågor gällande hur man använder mobilen eller dylikt (Ibid.).  

Enligt Eliasson (2006) så är det av största betydelse att frågorna är begripliga. Enkäten ska 

helst ha ett vardagligt språk utan fackuttryck för att så många respondenter som möjligt ska 

kunna förstå den (39). Dessutom, menar Eliasson (2006), att man ska undvika att använda 

negationer (uttryck med negativ betydelse; såsom ”aldrig” eller ”inte”) för att minska risken 

för missförstånd (40). Även ledande frågor måste undvikas eftersom att det kan påverka 

vissa personers svar (Ibid.).  

Metoden som denna studie använt sig av för att erhålla empirin är genom att personligen 

dela ut frågeformulär vid vissa platser. Orsaken till att dela ut formuläret personligen och 

inte via Internet är att dels få tag på respondenter utanför ens egna personliga nätverk (och 

på så sätt få bättre diversifiering bland respondenterna) och dels för att minska antalet 

interna, externa och naturliga bortfall, som troligtvis hade resulterat i en minskning av 

antalet godkända enkäter. 

Tanken var att själva utformningen av formuläret skulle vara enkelt och bestå av få frågor för 

på så sätt minska bortfallet. Formuläret består, som tidigare nämnts, av totalt sju frågor och 

är strukturerad på så sätt att frågor som hör ihop, innehållsmässigt, ligger i anslutningen till 

varandra.  

Enkäten inleder med en beskrivning av syftet med undersökningen och att den säkerställer 

respondenternas anonymitet, innan en beskrivning av instruktioner ges. Frågorna är 

kopplade både till teorierna och till problemformuleringarna. Frågorna är också formulerade 

på ett tydligt sätt för att minska missförstånd. Det finns tydliga instruktioner över antalet 

alternativ som får markeras efter varje fråga. Enkäten är strukturerad på så vis att de första 

frågorna är ganska enkla att besvara och de mer komplexa frågorna kommer senare i 

formuläret. Slutligen så finns undersökarens kontaktuppgifter, ifall respondenterna skulle ha 

någon fråga angående formuläret eller studien.  
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Innan enkätundersökningen ägde rum så testades enkäten på flera närstående personer och 

granskats av en person som är väl insatt i ämnet, detta för att undersöka och diskutera kring 

frågornas struktur, relevans och lättfattlighet. 

  

3.7 Bortfall 

När uppgifter går förlorade eller inte kan registreras så sker det ett så kallat ”bortfall” 

(Eggeby & Söderberg 1999). Det finns flera olika sorters bortfall: naturliga bortfall, interna 

bortfall och externa bortfall. Dessa avser olika orsaker till förlust av data. Naturliga bortfall 

avser material som inte kunnats registreras på grund av att respondenten/respondenterna 

inte uppfyller de krav som finns för att vara med i undersökningen (Ekström & Larsson 2000). 

Om man exempelvis gör en undersökning inom en viss åldersgrupp så utgör de respondenter 

som inte ingår i åldersgruppen som naturligt bortfall, eller exempelvis om man gör en enkät 

för och inom en viss ort så är det ett naturligt bortfall för personer som inte bor i den orten 

men ändå besvarar enkäten (2000:87). Ett internt bortfall syftar på när en respondent 

hoppar över en eller flera frågor i undersökningen. Detta kan bero på att personen i fråga 

inte förstår frågan eller på grund av att frågan är för känslig (det kan exempelvis handla om 

vilken klasstillhörighet man tillhör, eller vilket parti man stödjer) (Ibid.). Ett externt bortfall 

refererar till personer som väljer att inte delta i undersökningen. Det kan bero på tidsbrist, 

ovilja, ointresse etc. (Ekström & Larsson 2000).  

Enligt Eggeby och Söderberg (1999) så är det väsentligt att fastlägga om det bortfall man har 

är systematisk eller slumpmässig (44).  

I denna studie så var det externa bortfallet runt 20 %, alltså en femtedel av de tillfrågade 

tackade nej till att delta i undersökningen. Denna studies interna bortfall ligger dock på 0 %, 

de respondenter som besvarade frågorna svarade på alla frågor. Det naturliga bortfallet, 

(alltså personer som inte ingår i studiens population men ändå besvarade enkäten) utgjorde 

ca 6 %, vilket är 9 personer. Andra förluster av data finns i att enstaka (3 stycken) 

respondenter svarade ”fel” på vissa frågor; mer specifikt så har dessa svarat på fler alternativ 

än det tillåtna.  
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3.8 Metod vid analysering av data 

Enkäterna har analyserats i det statistiska programmet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). SPSS är ett datorprogram som analyserar data och presenterar dem i olika 

former. Det kan vara tabeller, diagram, grafer etc. Denna studie kommer att använda sig av 

flera former av analys när det gäller att förevisa resultaten. Eftersom att de variabler som 

användes i frågeformuläret endast består av nominal- och ordinalvariabler så begränsas 

alternativen för vissa former av analyseringsmetoder. SPSS grupperar olika sorters variabler 

för att veta hur svaren ska mätas (Eliasson 2006). Nominalvariabler är variabler som inte går 

att rangordnas, en typisk nominalvariabel är könsvariabel (Ibid.). Ordinalvariabler går att 

rangordna utefter alternativ men de säger däremot ingenting om avståndet mellan de olika 

svarsalternativen. En karakteristisk ordinalvariabel är av typen ”mycket bra – bra – varken 

bra eller dåligt – dåligt – mycket dåligt”, eller liknande (Ibid.). Den sista variabeltypen som 

mäts av SPSS, men som inte användes i denna studie, är skalvariabel. Denna variabel 

beskriver ett fast avstånd mellan de olika svarsalternativen, det kan exempelvis gälla ålder 

eller längd (Ibid.).  

Några av de analyseringsmetoder som kommer att användas är frekvenstabeller och 

korstabeller. Frekvenstabeller används för att visa ”hur många av varje” som finns i 

materialet (Eggeby & Söderberg 1999), exempelvis så kan denna funktion användas för att se 

hur många av respondenterna som är män respektive kvinnor. Frekvenstabeller arbetar 

alltså med värden av endast en variabel. Vill man istället använda sig av två eller fler 

variabler för att se sambanden mellan dessa så använder man korstabeller (Ibid.). 

Korstabeller åskådliggör antalet svar för en kombination av svarsalternativ (Eliasson 2006). 

Dessa två analyseringsmetoder kommer att användas för att presentera resultaten i denna 

studie.  

 

3.9 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp inom samhällsvetenskaplig forskning. Dessa 

begrepp är verktyg för att mäta och kontrollera en studies kvalité. Validitet handlar om 

undersökningens giltighet, närmare bestämt om den faktiskt mäter det den ska mäta 

(Eliasson 2006:14). När man utför undersökningar om människor så rör det oftast om vilken 
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inställning de har, vilka upplevelser, känslor eller kunskap de har kring ett ämne (Patel & 

Davidson 2011).  Det är svårt att mäta abstrakta fenomen eftersom att de inte är lika 

påtagliga, som exempelvis längd eller vikt. Därför måste man definiera vad det är man ska 

undersöka och sedan konstruera ett instrument för att mäta fenomenet (Ibid.). Då gäller det 

att instrumentet faktiskt mäter det man vill att den ska mäta (Eliasson 2006:16). Ett sätt att 

ta reda på vilken kvalité instrumentet har, är att göra en s.k. innehållsvaliditet; där man 

kopplar och formulerar teoretiska begrepp till variabler och sedan till frågor (i t.ex. en enkät 

eller en intervju) (Patel & Davidson 2011). Om innehållsvaliditeten är bra så har man täckt 

det problemområde som skall undersökas och fått en bra översättning från olika teorier till 

enskilda frågor. Ett annat sätt att säkerställa det instrument man har konstruerat, är genom 

att någon som är insatt i ämnet får granska det innan utförandet (Ibid.).  

Denna studies validitet kan anses som relativt god. De problemformuleringar som 

undersöktes har både direkt koppling till det teoretiska fält som har behandlats i denna 

studie; och indirekt, i att några teoriers funktion är att diskutera olika effekter som detta 

fenomen kan leda till, för att påsåsätt bidra med en till dimension kring 

undersökningsområdet.   

Enkätfrågorna (vilket är denna studies empiri) har formulerats dels med hjälp av teorier som 

diskuteras i denna studie och dels med hjälp av tidigare forskning som har gjorts inom 

forskningsämnet. Denna studie har alltså mätt det den har avsett att mäta. Därutöver, så har 

en person som är väl insatt i ämnet, granskat instrumentet som har använts för att erhålla 

information.  

Det andra begreppet som är central för studiens kvalité är reliabilitet. Enligt Eliasson (2006) 

så handlar reliabilitet i princip om undersökningen är pålitlig; det vill säga om den går att 

upprepa under likartade förhållanden och ge samma resultat (14). Ju fler gånger resultaten 

kan bli upprepade desto högre reliabilitet har undersökningen (Ibid.). En viktig faktor för att  

få en hög reliabilitet i enkäter är att försäkra sig om att individerna verkligen förstår frågorna 

och att det inte finns rum för misstolkningar (Patel & Davidson 2011). Det är också viktigt att 

vara tydlig med instruktionerna och strukturera enkäten på ett sätt som gör den lätt att 

besvara (Ibid.).  Dessutom menar Patel och Davidson (2011) att enkäten bör testa på en 

grupp som motsvarar den tänkta målgruppen (eller på andra personer såsom kollegor eller 
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vänner) för att försäkra sig om att frågorna inte går att missuppfattas eller om 

instruktionerna är på något sätt otydliga (105).  

Denna studies reliabilitet kan anses vara låg på grund av två orsaker. En av orsakerna gäller 

det urval som använts för att erhålla informationen (se sektion 3.3) som omöjliggör 

generalisering till hela populationen; utan endast kan reflektera till de individer som har 

deltagit i undersökningen. Bekvämlighetsurvalet och det få antal totala respondenter (156 

st.) gör det svårt att upprepa undersökningen och få liknande svar.  En annan orsak, till att 

reliabiliteten kan anses vara låg, är att den här undersökningen är tidsbunden. På grund av 

den konstata förändringen i medielandskapet och den fortlöpande tekniska utvecklingen så 

är det svårt att veta om individer skulle besvara frågorna likartat om ett par år eller 

månader; eftersom att mycket kan förändras i denna miljö. Dessa orsaker gör det svårt för 

att upprepa resultaten i undersökningen och av den anledningen så graderas denna 

undersökningens reliabilitet som ”låg”.   

Icke desto mindre, så har åtgärder har vidtagits för att förbättra instrumentets och studiens 

reliabilitet. Detta genom att först testa enkäten på flera människor för att undersöka att 

frågorna inte kan missuppfattas eller om instruktionerna kan verka otydliga, innan själva 

undersökningsperioden. Ett av många sätt att testa om enkäten ska betraktas som reliabel är 

genom att granska bortfallet (Patel & Davidson 2011). Om det är mycket internt bortfall (se 

sektion 3.7) så kan det vara så att frågorna kan ha misstolkats eller att instruktionerna är 

otydliga (Ibid.). Därutöver så är avvikelserna mellan stickprovet och populationen relativt 

små, procentuelltmässigt (se avsnitt 3.5), vilket bidrar till denna studies reliabilitet. 
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4. Analys och resultat  

I detta avsnitt så analyseras och diskuteras undersökningsmaterialet. Här kommer den 

teoretiska diskussionen att utvecklas i samspel med den empiriska beskrivningen och 

analysen. Det som ska has i åtanke är att resultaten i detta avsnitt endast reflekterar de 

respondenter som har besvarat enkäten. Resultaten är inte generaliserbara.  

 

4.1 Programpreferens för Streaming 

McLuhans (1964) teori om heta och svala medier behandlar vilket innehåll som är lämpligt 

för de olika medierna. Televisionen (som är det medium som är Streamad Tv:s 

utgångspunkt) ska, enligt McLuhan (1964), endast innehålla/sända svala programinnehåll. 

Det vill säga att televisionsmediet är anpassat och endast lämplig för underhållning och inte 

för mer ”seriösa” program; såsom faktaprogram, nyheter eller dylikt. Eftersom McLuhans 

(1964) teori inte riktigt kan besvaras av det empiriska underlaget så kommer den istället att 

användas mer som bakgrund och bidra med en diskussion kring detta ämne.  

I det empiriska underlaget så fanns det en fråga om vilket typ av programinnehåll som 

respondenterna vanligtvis använder Streaming för (se bilaga 1, fråga 3). De alternativ som 

var attraktivast var: Drama/serier, Långfilm, Sport, Dokumentär och Realityprogram. Nedan 

följer en frekvenstabell på hur många som har svarat på dessa alternativ. Noterna också att 

på grund av att respondenterna kunde svara på mer än ett alternativ så påverkas den totala 

procentenheten.  
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Tabell 4.1.1 visar att ungefär 40 procent av de som har besvarat enkäten har drama/serier 

som ett vanligt inslag när de använder Streaming. 63 respondenter av 156 brukar alltså se på 

drama/serier när de använder en Streamingstjänst. Denna genre var den populäraste bland 

alternativen. Det näst populäraste alternativet (vad gäller programinnehåll som tittas på) var 

långfilm. Ungefär 36 procent (57 respondenter) använder Streaming vanligtvis för se på 

långfilm. Det tredje populäraste alternativet var dock av det mer seriösa inslaget. Tabellen 

visar att dokumentärer är ett ganska attraktivt val med cirka 32 procent. Över en tredjedel 

av respondenterna har alltså dokumentärer som ett vanligt inslag när de använder 

Streaming. Sport och realityprogram var också populära val bland respondenterna. Sport 

med ungefär 31 procent och realityprogram med 26.  De andra alternativen i enkäten fick  

dock relativt lite respons. Nyheter fick cirka 8 procent, debattprogram 6 procent och fiktion 

mindre än 1 procent. De respondenter som valda att besvara frågan med alternativet 

”Annat” utgjorde 2 procent. Fiktion och ”Annat” uteslöts ur tabellen på grund av för lite 

respons.  

 

Det som man kan konstatera, med dessa siffror, är att Streaming mestadels används för 

underhållning. Diagram 4.1.1 visar fördelningen av svar per alternativ i procent. Av totalt 286 

svar i frågan (Fråga 3, se bilaga 1) så fick ”underhållningsalternativen” (sport, realityprogram, 

långfilm, drama/serier och fiktion) 210 svar, medan faktaprogrammen (nyheter, 

debattprogram och dokumentärer) fick 73 svar. Tre svar på alternativet ”Annat”.   
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Diagram 4.1.1 Fördelning i programpreferens (procent) 
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Det man kan konstatera är att underhållningsprogrammen utgör en stor del av det som 

respondenterna väljer att se på, via Streamingstjänsterna. Det man också kan konstatera är 

att faktaprogrammen (åtminstone då dokumentärer) är något efterfrågade, och av den 

orsaken så kan det argumenteras att Streamingsplattformen inte endast används för 

underhållningsprogram. 

 

4.2 Framtidens Tv 

Enlund (2008), Jenkins (2008), Turner & Tay (2009) och Lotz (2007) är överens vad gäller 

teorin om att traditionell Tv kommer att ersättas med ett nytt medium eller en ny 

distributionsform: Det kommer inte att hända. De tar upp olika teorier och tidigare forskning 

som talar emot detta. Turner och Tay (2009) argumenterar ur ett mediehistoriskt perspektiv 

och menar att det väldigt sällan händer att nya medier ersätter tidigare. Enlund (2008) och 

Jenkins (2008) anser att nya konvergerade medier fungerar mer som komplement till 

ursprungsmediet än att ersätta det. En nyare rapportering kring detta ämne visar att 

traditionell Tv fortfarande dominerar Tv-tittandet: 83 procent av svenskarna ser på Tv främst 

via Tv-apparaten medan endast 5 procent ser på Tv via Internet mer (Findahl 2012 eller 

diagram 2.8.3). Men hur förhåller sig det empiriska materialet gentemot dessa teorier och 

siffror? Tabell 4.2.1 är en frekvenstabell över hur ofta enkätrespondenterna tittar på 

Streamad Tv.   
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Det man kan konstatera är att få ser på Streamad Tv dagligen (endast 9 procent). Ungefär 35 

procent av respondenterna ser på Streaming någon gång i veckan och 19 procent några 

gånger i veckan. I dagsläget så ser det inte ut som om att Streamad Tv kommer att ”ta över 

kronan” ifrån den traditionella Tv:n. Dessutom, så ser det ut som att teorierna kring de 

effekter som Streaming kommer att ha, främst då individualisering och fragmentering (se 

avsnitt 2.4 och 2.5), är i nuläget överilade. En av orsakerna bakom det låga regelbundna 

tittandet av Streaming är att Streamingstjänsterna i Sverige är fortfarande relativt nya och 

innehållet är inte helt fullständigt. Streaming i Sverige är i någon form av prövoperiod och 

det är i nuläget för tidigt för att dra några slutsatser gällande ”slutet för den traditionella 

Tv:n” och ”ökad individualisering och fragmentering”.  

Men hur förhåller sig respondenterna till den traditionella Tv:n idag jämfört med vad de 

gjorde tidigare? En fråga som ställdes var huruvida respondenterna såg mer eller mindre på 

traditionell Tv nu än de gjorde för fem år sedan (Fråga 6, se bilaga 1). Svaret presenteras i 

tabell 4.2.2.  

 

Ungefär 17 procent av respondenterna svarade att de tittar mer på traditionell Tv nu än vad 

de gjorde för fem år sedan. 42 procent ansåg att det inte fanns någon större skillnad i Tv-

konsumtion och 41 procent svarade att de ser mindre på vanlig Tv nu. Utifrån dessa resultat 

så kan man konstatera att väldigt många upplever sig se mindre på vanlig Tv nu än för ett 

halvt decennium sedan. Istället för att gå bakåt i tiden ska vi nu gå framåt. En fråga som 

ställdes i undersökningen berörde om respondenterna skulle kunna tänka sig att endast 
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använda Streamad Tv istället för den traditionella Tv-apparaten i framtiden (se bilaga 1, 

fråga7).  

 

 

 

 

 

 

Det man kan se är att åsikterna går isär i denna fråga.  Ungefär 48 procent av 

respondenterna ser negativt på en sådan utveckling medan 52 procent ser positivt i att 

endast använda sig av Streamad Tv i framtiden.  Detta gör det svårt att uttala sig om 

huruvida en sådan lösning kan komma att accepteras i framtiden. Det finns frågor som 

påverkar en sådan utveckling. Kommer Tv- och Streamingsutbudet förbättras eller 

försämras? Kommer Tv-kanaler börja fokusera mer på Streamingstjänsterna och mindre på 

det traditionella Tv-mediet? Dessa är viktiga frågor som kanske är svåra att besvara i nuläget 

men är väsentliga för utvecklingen och framtiden av Tv:n. En fråga som berör detta ämne 

indirekt fanns med i undersökningen. Frågan gällde den främsta anledningen till att de 

(respondenterna) använder Streamingstjänsterna (se bilaga 1, fråga 5) och svaren 

presenteras i tabell 4.2.4. 
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Det tabellen visar är att ungefär 88 procent av respondenterna använder Streamingtjänster 

när de inte har möjlighet att se på programmet via traditionell Tv, vilket är i linje med 

argumenten som anser att Streaming endast kommer att fungera som komplement till den 

traditionella Tv:n. Men detta resultat kan också tolkas såsom att vanlig Tv har ganska stora 

nackdelar. Personer som har begränsat kanalutbud eller har ett hektiskt schema (eller dylikt) 

kan komma att vända sig till denna nya plattform mer och mer. Den frågan som ställdes 

tidigare, angående Tv:ns framtida utbud, kommer att spela en stor roll i utvecklandet och 

användandet av Streaming. Det som också påverkas av den frågan är de effekter Streaming 

kommer att ha, i termer om ökad individualisering och fragmentering. Men det man kan 

konstatera är att det är, i dagsläget, för tidigt att säga av den orsaken att plattformen 

används undantagsvis och är inte den prefererade distributionsformen när det gäller att se 

på Tv.   

För att summera detta avsnitt så kan man säga att trots att Streamingstjänsterna har relativt 

lite publik som använder det varje dag, så kommer det fram nya siffror på ökad tillväxt av 

abonnenter för tjänsterna (se Mediavision 2013). Det kan argumenteras att det kan mycket 

väl i framtiden leda till ett ”dominansskifte” mellan traditionell Tv och Streamad Tv, där den 

traditionella Tv:n kommer att fungera som ett komplement eller alternativ till Streamad Tv. 

Om ett sådant scenario skulle förverkligas så är det möjligt att de nischade och 

personaliserade programinnehållen skulle kunna leda till ökad individualisering och 

fragmentering, men detta är förstås endast spekulationer. 

 

4.3 Ålder och medieanvändning 

Traditionellt tillägnar sig unga nya medier fortare än äldre säger Bolin & Skogerbø (2013). 

Det som började med ”Video on demand-tjänsten” har successivt utvecklats till olika 

Streamings- och Playtjänster (Hedman 2008) men är det så att unga fortfarande använder 

plattformen mest?   

Findalhs (2012) rapport visar (bland annat) hur ofta olika åldersgrupper ser på Webb-Tv (se 

diagram 2.8.2 eller Findahl 2012:43). I rapporten så kan man se att åldersgruppen 26-35 ser 

på Webb-Tv mest, men det är ingen ansenlig skillnad i konsumtion mellan 16-55 år. Hur 

förhåller sig dessa siffror idag när tillväxten av Streaming har ökat? 
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Diagram 4.3.1 visar hur ofta respondenterna i olika åldersgrupper ser på Streamad Tv. Det 

man återigen kan konstatera är att ytterst få ser på Streamad Tv dagligen, detta gäller i alla 

åldersgrupper.  

I Findahls (2012) diagram (se 2.8.1) så har antalet användare av tjänsten ökat i alla 

åldersgrupper (ligger nu på 23 procent). Det man då måste ha i åtanke är att de som har 

använts i denna undersökning är endast personer som ser på Streamad Tv, till skillnad från 

Findalhs. Det betyder alltså att resultatet i diagrammet nedan är ett urval bland de 23 

procent som (enligt Findahl 2012) ser på Streamad Tv.   

De personer som använder Streamad Tv mest är åldersgruppen 26-31, följt av gruppen 18-25 

år. De ”unga” åldersgrupperna (18-25 och 26-31) tittar alltså mer/oftare på Streamad Tv än 

de resterande, äldre grupperna.  

En anledning till att gruppen 26-31 använder Streamad Tv mest diskuteras i Bjur (2009:144). 

Bjur (2009) menar att personer i dessa åldrar har ett rörligare liv och är inte lika bundna till 

hemmet (eller familjen) som yngre respektive äldre personer. Bjurs tabell (återfinns i sektion 

2.7) visar att personer mellan 25-34 har det största irreguljära Tv-tittandet och om vi blickar 

tillbaka till tabell 4.2.4 så är det över 30 procent som menar att den främsta anledningen de 

använder Streaming är på grund av att de missade programmet på Tv:n. Att dessa personer 

har ett rörligare liv leder säkerligen till att de missar några Tv-program och vänder sig därför 

till en Streamingstjänst oftare än resterade åldersgrupper. 
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Det som också är intressant är att respondenterna mellan 41-50 ser på Streamad Tv oftare, 

dagligen, än personer 32-40 år (även om det endast rör sig om någon procentenhet). Det 

man åter kan konstatera är att de yngre åldersgrupperna använder  Streaming mer än vad 

de äldre grupperna gör. 

 

4.3.1 Kön och medieanvändning 

Det fanns betydande skillnader mellan ålder och medieanvändning men när åldersvariabeln 

byts ut mot könsvariabeln så är skillnaderna ytterst små. Bjurs (2009) avsnitt om 

televisionsvanor mellan könen visade just detta (se avsnitt 2.7.1). De skillnader som ändå 

påträffades var att kvinnors Tv-tittande var större än männens. Tabell 4.3.1.1 visar hur de 

olika könen, i den insamlade empirin, svarade gällande hur ofta de använder Streamad Tv (se 

bilaga 1, fråga 4). Det tabellen visar är att de kvinnliga respondenterna använder sig av 

Streamad Tv mer regelbundet än vad de manliga gör. Cirka 10 procent av de kvinnliga 

respondenterna använder Streaming dagligen och 21 procent några gånger i veckan. 

Däremot använder ungefär 6 procent av männen Streaming dagligen och 17 procent några 

gånger i veckan. De kvinnliga respondenterna ser alltså oftare på Streamad Tv jämfört med 

vad de manliga gör. Den största skillnaden återfinns i variabeln ”Någon gång i veckan” med 5 

procentenheters differens. Det man kan fastställa är att kön i fråga om frekvenstittande i 

Streamad Tv, är relativt oansenlig.  
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4.4  Ålder och innehållspreferens 

Den första frågeställningen i studien (se 2.9.1) berör just detta ämne. Nilssons (2005) studie 

angående programinnehåll som följs regelbundet genom vanlig Tv utefter kön och ålder 

återfinns i sektion 2.6. Med Nilssons (2005) studie så kunde det konstateras att det fanns 

skillnader i vad olika åldersgrupper tittade på när de använde den traditionella Tv:n.  De 

yngre åldersgrupperna ägnade väldigt lite tid på att se faktaprogram medan de äldre 

grupperna sällan såg på dokusåpor/drama (se tabell 2.6.2). Detta avsnitt kommer att se hur 

Nilssons (2005) studie förhåller sig till denna i fråga om programinnehåll. Nedan följer svar 

kring vilket programinnehåll respondenterna vanligtvis brukar titta på via Streamad Tv (se 

bilaga 1, fråga 3). Notera att på grund av att vissa alternativ hade ytterst lite svar så kommer 

inte alla alternativ att förevisas. 

 

 

 

Som tidigare nämnts (sektion 4.1) är ”Drama/serier” det populäraste programinnehållet som 

respondenterna använder Streaming för. Det man kan konstatera utifrån tabell 4.4.1 är att 

denna genre är väldig populär bland de två yngre åldersgrupperna och inte alls i samma 

utsträckning i de två äldre grupperna. Om man jämför den yngsta åldersgruppen med den 

äldsta så är det en skillnad på cirka 38 procentenheter. Resultatet i denna genre är relativt 

förenlig med resultatet som Nilsson (2005) uppvisade (se tabell 2.6.2). Nästa genre som 

presenteras är det genre som var näst populärast, och resultatet är betydligt jämnare.  
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Det är åldersgruppen 32-40 som ser på långfilm mest via Streamad Tv och åldersgruppen 41-

50 som ser minst. Men skillnaderna är ytterst små: cirka 2 procentenheters differens mellan 

de yngsta och äldsta åldersgrupperna. Långfilmsgenren är relativt åldersneutral, med dessa 

åldersgrupper i åtanke då. 

Nästa genre, som var näst mest populär, är dokumentärer. I denna genre så är det de äldre 

åldersgrupperna som har denna genre som preferens.  Även i denna variabel så är det 

gruppen 32-40 år som ser mest på dokumentärer via Streamad Tv. De som, däremot, gör det 

minst är gruppen 26-31. Det är en skillnad på 21 procentenheter mellan dessa två grupper. 

Resultatet i denna genre överensstämmer med Nilssons (2005) där det också var de äldre 

åldersgrupperna som hade preferens för denna genre, i mycket högre grad än de yngre 

grupperna (se tabell 2.6.2).  

Genren dokumentär är mer faktabaserad än föregående genrer och de äldre 

respondenterna verkar föredra faktabaserad innehåll mer än de yngre (vilket verkar bekräfta 

studiens hypotes). I likhet med långfilmsvariabeln är sport också en genre som prefereras i 

princip likvärdigt mellan de olika åldersgrupperna. Det är endast en 3 procentenheters 

skillnad mellan de högsta och den lägsta åldersgruppen. Även denna variabel återfanns i 

Nilssons (2005) tabell, och resultatet i den studien var också väldigt jämnt. Dock så var sport 

en genre som var impopulärt jämfört med de andra genren i Nilssons (2005) Tv-studie.  

Realitygenren föredras mer av de yngre åldersgrupperna. Det är 22 procentenheters skillnad 

mellan de två yngsta mot de två äldsta grupperna. Även vad gäller denna variabel stämmer 

resultaten väl med Nilssons (2005). Genren nyheter och debattprogram fick ytterst lite 

respons, men det går ändå att se vissa indikationer då dessa alternativ fick betydligt mer 

respons hos de äldre grupperna än de yngre.  

Det man åter kan bekräfta är att respondenterna använder Streamad Tv mestadels för 

underhållning, oavsett ålder. Det betyder att denna studies hypotes att vuxna använder 

Streamad Tv mest för mer seriöst innehåll inte har stöd i det empiriska materialet. Men det 

ska sägas att de äldre åldersgrupperna använder Streaming för faktaprogram i högre grad än 

vad de yngre gör. De alternativ som exkluderades på grund av för lite respons är genren 

fiktion (som endast valdes en gång) och alternativet ”Annat”. 
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4.5 Kön och innehållspreferens 

När det handlade om respondenternas kön i förhållande till användning av Streamad Tv så 

var skillnaderna rätt så minimala, vilket överensstämmer med både Bjurs (2009) och Nilssons 

(2005) resultat vad gäller traditionell Tv. Detta avsnitt kommer istället att behandla de 

skillnader som finns mellan könen gentemot innehållspreferenser när de använder Streamad 

Tv.  I det teoretiska avsnittet så togs det, bland annat, upp att det finns könsskillnader när 

det gäller vissa programinnehåll (se avsnitt 2.7.1). Det som skiljer Nilssons (2005) studie med 

denna är att den fokuserar främst på vanlig Tv-tittande och inte på Streamad Tv.  Trots 

denna skillnad så kommer Nilssons (2005) studie ändå att användas som underlag för att 

hitta, ur ett lite mer makroperspektiv, preferensindikationer i programinnehåll/genrer 

mellan könen. Den enkätfråga som kommer att analyseras i detta avsnitt är den som 

behandlar vilka program respondenterna vanligtvis brukar titta på via Streamad Tv (se bilaga 

1, fråga 3) i relation till könsfrågan (fråga 1). Även i detta avsnitt så kommer vissa alternativ 

att exkluderas på grund av för lite respons. Nedanstående tabell presenterar hur de manliga 

och kvinnliga respondenterna svarade i frågan.  

 

 

 

Ungefär 30 procent av de män som har deltagit i undersökningen har kryssat i att 

drama/serier är ett programinnehåll som de vanligtvis brukar se på när de använder 

Streamad Tv. Däremot så är det ungefär hälften av de kvinnliga respondenterna som 
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vanligtvis använder Streamad Tv för detta syfte. Att kvinnor använder ”Tv” för att se på 

drama i högre grad än män stämmer överens med Nilssons (2005) studie, men skillnaderna 

är däremot inte lika stora (se tabell 2.6.2). Resultaten i nästa tabell är i stället lite jämnare. 

Variabeln som kommer att analyseras är långfilm. 

Skillnaderna mellan könen i denna fråga är ungefär 5 procentenheter. Även här 

överensstämmer resultaten med Nilssons (2005), i princip i samma utsträckning också.  

Det man ska ha i åtanke är att eftersom respondenterna endast kunde välja, som max, två 

svarsalternativ  så betyder det exempelvis inte att de 53 kvinnor eller 46 män som besvarat 

enkäten inte alls Streamar Långfilm, utan att de prefererar andra programtyper framför 

denna.  Skillnaderna i denna variabel var relativt jämna, men betydligt större i nästa genre 

där den största skillnaden återfanns.  

Mer än hälften av de manliga respondenterna valde sport jämfört med kvinnornas 7 

procent. Inom denna kategori är alltså ca 88 procent av de som valde sportvariabeln män. 

Könskillnaden inom denna genre är något som Nilsson (2005) diskuterar i sin studie: 

”Könsskillnaderna rör, precis som tidigare, särskilt vanan att följa sportprogram – dessa 

omfattar 7 procent av de program männen nämnde och 1 procent av kvinnornas.” (353). Det 

man då kan konstatera är dels att sportprogram utgör en mycket större del av IPTV-

konsumtionen än vanlig Tv-konsumtion och dels att kvinnor visar klara indikationer på 

bristande sportintresse.  

När man istället analyserar realitygenren så visar siffrorna nästan ett omvänt resultat. I 

denna typ av programinnehåll är det istället de kvinnliga respondenterna som framträder 

starkast med ungefär 44 procent jämfört med männens 7. Även detta resultat 

överensstämmer med Nilssons (2005) men absolut inte i samma utsträckning: ”Bland 

kvinnors favoritprogram utgörs i stället 15 procent av verklighetsunderhållning mot 

männens 9 procent”. Skillnaderna i omfattning mellan denna studie och Nilssons (2005) kan i 

viss mån vara en följd av (som tidigare nämnts) begränsningen i antalet svarsalternativ som 

fanns i denna studies undersökning. Det kan också bero på det utbud som finns inom 

denna/dessa genre/genren i de olika Play- och Streamingstjänsterna. Skillnaderna mellan 

könen i dokumentärgenren är inte lika anmärkningsvärda. Det finns ungefärlig differens på 



Sida 51 av 64 
 

10 procentenheter mellan könen. I Nilssons (2005) studie så är differensen 2 procent, i 

männens favör.  

 

Sammanfattningsvis så finns det avsevärda könsskillnader inom vissa genrer, de manliga 

respondenterna prefererade att se på sportprogram via Streamad Tv mycket mer än vad de 

kvinnliga gjorde. Och kvinnorna föredrog realityprogram mycket mer än vad männen gjorde. 

I övrigt så var skillnaderna inom nyhets- och debattprogramsvariabeln oansenliga. 

Nyhetsvariabeln hade en 4 procentenheters skillnad och debattgenren en 2 procentenheters 

skillnad. Det som är intressant är att de kvinnliga respondenterna föredrog sport, nyheter 

och debattprogram i nästan lika stor utsträckning (vad gäller preferens för Streaming). De 

manliga respondenterna föredrog däremot reality, nyheter och debattprogram i nästan 

samma utsträckning.  
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5. Empiriska slutsatser 

I detta avsnitt så summeras resultaten i relation till den tidigare forskning som gjorts inom 

området. 

5.1 Innehållspreferens för Streaming 

Detta avsnitt behandlade den 4:e frågeställningen i denna studie (se 2.9.1). Det som 

konstaterades i detta avsnitt var att ”faktaprogrammen” nyheter och debattprogram var 

något som enkätrespondenterna sällan använde Streaming för. Av totalt 286 svar i frågan 

(gällande innehållspreferens [se bilaga 1, fråga 3]) så fick nyheter endast 13 svar och 

debattprogram 10. Men dokumentärer (också ett faktabaserad program) var ett populärt 

programinnehåll som respondenterna såg på när de använde Streamad Tv. De flesta 

alternativen (som var populärast) tillhör dock underhållningskategorin. Det som kan 

konstateras är att respondenterna i hög grad använder Streaming för underhållning men att 

faktaprogram, och speciellt då dokumentärer, inte är helt frånvarande vad gäller Streaming. 

 

5.2 Fragmentering och individualisering  

Turner & Tay (2010), Lotz (2007), Jones (2009) et al. anser att Streaming kommer att bidra 

till ökad individualisering och fragmentering då nischat och personaliserat programinnehåll 

kommer att begränsa exponering för andra programinnehåll, som kanske har andra 

ideologier. Sunstein (2001) menar att, till skillnad från användandet av den traditionella 

televisionen, så söker man själv upp specifika program som ligger i ens eget intresse när man 

använder en Streamingstjänst. Sunstein (2001) argumenterar sedan att detta begränsar 

användarens exponering av andra åsikter, som är en central del av demokratin. Han menar 

att Streaming då kan resultera i ökad extremism och fragmentering (8) (se avsnitt 2.5). 

Men det som först måste ske för att den ökade individualiseringen och fragmenteringen ska 

kunna bli verklighet är en massiv ökning i användandet av Streamad Tv och samtidigt en 

betydlig minskning av vanlig Tv-tittande; något som för tillfället inte ser att kunna hända 

inom en snar framtid eftersom Streaming idag används mest som extension till Tv:mediet. 
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5.3 Slutet för den linjära Tv:n 

Avsnittet behandlar den tredje frågeställningen i studien. Redan i den tidigare forskningen 

kunde man se indikationer på att den linjära (eller traditionella/vanliga) Tv:ns dominans 

fortfarande står sig. Findahls (2012) rapport Svenskarna och Internet visade att 83 procent av 

svenskarna främst ser på Tv via Tv-apparaten och endast 5 procent hellre ser på Tv via 

Streaming. Den traditionella televisionen är den apparat/plattform som klart prefereras av 

svenskar när de ser på Tv. Detta kan också ses i studiens resultat, i tabellerna 4.2.1 och 4.2.4. 

Tabellen 4.2.1 visade att väldigt få av respondenterna använder Streaming dagligen och 

tabell 4.2.4 demonstrerade de två främsta orsakerna till att se på Streamad Tv, som är: 

”Missade programmet på Tv:n” och ”Programmet ej tillgänglig på mitt kanalutbud”. I nuläget 

så är alltså den traditionella televisionens dominans ohotad och Streaming används 

mestadels som förlängning till Tv:mediet, men, som påpekats tidigare, så är det inte helt 

säkert att det kommer att se ut på detta sätt några år framöver.  

 

5.4  Ålder och medieanvändning 

De respondenter som använder Streaming mest är åldersgruppen 26-31, följt av 

åldersgruppen 18-25. Det som konstaterades i avsnitt 4.3 var att de yngre åldersgrupperna 

använde Streamings- och Playtjänster mest/oftare. Resultatet i detta avsnitt stämmer inte 

överens med Bjurs (2009) resultat om televisionsvanor i åldrar. I Bjurs (2009) tabell (2.7.1) så 

är det de äldre åldersgrupperna som regelbundet ser på Tv (via Tv-apparaten), men när det 

gäller Streaming så är det, som sagt, de yngre åldersgrupperna som använder det mest. 

Resultatet överensstämmer dock med Findahls (2012:43) (eller diagram 2.8.2). 

 

5.5 Kön och medieanvändning 

Det som fastställdes var att skillnader mellan könen i fråga om frekvenstittande gällande 

Streamad Tv var relativt oansenliga.  De skillnader som ändå återfanns var att de kvinnliga 

respondenterna oftare ser på Streamad Tv jämfört med de manliga respondenterna, men 

med endast små marginaler. Resultatet överensstämmer med Bjurs (2009) avsnitt om 

televisionsvanor mellan könen, som återfinns i sektion 2.7.1 (eller Bjur 2009:147). 
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5.6  Ålder och innehållspreferens  

I Nilssons (2005) studie kunde det konstateras att det fanns skillnader vad gäller olika 

åldersgruppers innehållspreferens när de använde Tv:n (traditionella Tv:n). De yngre 

åldersgrupperna ägnade väldigt lite tid med att se på faktaprogram medan de äldre 

grupperna sällan såg på dokusåpor/drama (se tabell 2.6.2). Det som kunde konstateras, med 

hjälp av studiens empiri, var att samtliga respondenter, oavsett ålder, använder Streamad Tv 

mest för underhållning. Dock, så använde de äldre åldersgrupperna Streaming för 

faktaprogram i högre grad än vad de yngre gjorde. De klart populäraste alternativen/genren 

som användes för Streaming var i följande ordning: Drama/serier, Långfilm, Dokumentärer, 

Sport och Reality. Resultaten överensstämmer med Nilssons (2005), dock inte i samma 

omfattning. Detta avsnitt behandlade studiens andra frågeställning. 

 

5.7 Kön och innehållspreferens 

Studiens första frågeställning analyserades i detta avsnitt. Det som fastställdes i avsnittet var 

att skillnaderna inom vissa genrer/programtyper var minimala, överlag, men att det fanns 

framträdande skillnader inom tre programtyper. De största skillnaderna återfanns i genren 

sport och reality. Mer än hälften av de manliga respondenterna valde sport som ett program 

som de vanligtvis brukar se på när de använder Streamad Tv, jämfört med kvinnornas 7 

procent. När realitygenren istället behandlades så var det kvinnorna som var de regelbundna 

tittarna med 44 procent, jämfört med männens 7. Drama/serier var också en genre där en 

påfallande skillnad i preferens återfanns mellan könen, cirka 50 procent av kvinnorna valde 

denna genre jämför med männens 30.  Även dessa resultat är i linje med Nilssons (2005), 

dock inte i samma omfattning.   
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6. Avslutning 

I detta avsnitt så diskuteras några av teorierna i studien i relation till den tidigare 

forskningen och studiens empiriska underlag. I slutet av avsnittet tillkommer förslag på 

vidare forskning.  

6.1 Slutdiskussion 

McLuhans teori kring heta och svala medier kan tillämpas till viss mån vad gäller Streamad 

Tv. Det som konstaterades var att de heta programmen nyheter och debattprogram ratades 

av respondenterna som preferens för Streaming. Vilket är i linje med McLuhans (1964) teori. 

Undantaget verkar vara dokumentärer, som var en populär genre som ses på via Streamad 

Tv. McLuhans (1964) teori är skriven med Tv-apparaten i åtanke och under en tid då 

televisionen (apparaten) var relativt nytt. Mycket har förändrats i medielandskapet sedan 

1964. En rättfärdigad och relevant frågeställning vore huruvida teorin, idag, är giltig inte vad 

gäller Streamad Tv utan Tv-apparaten i allmänhet.  

Denna studie kan förstås inte avskriva McLuhans teori kring heta och svala medier dels på 

grund av de urval som gjorts (som gör studie icke-generaliserbar) och dels för att teorin inte 

riktigt låter sig besvaras av det empiriska underlaget. Men det som kan sägas är att det finns 

indikationer på att Streamad Tv inte avvisar alla former av heta program. 

 

En diskussion som är mer pågående är frågan om hur den linjära Tv:n kommer att påverkas 

av Streaming. De teorier/profetior, som menar att Streaming kommer att innebära slutet för 

den linjära televisionen, är endast spekulationer från kultur- och teknologiskribenter (enligt 

Lotz 2007). Det finns mycket som talar emot dessa förutsägelser: Turner och Tays (2010) 

artikel visade just detta, med empiriskt underlag. Findahls (2012) rapport, som fokuserar på 

svenskarnas internetvanor (till skillnad från Tay och Turners artikel), visade att andelen som 

prövat på Tv via Internet har fördubblats under de senaste fem åren, men trots det så har 

det dagliga tittandet inte ökat (Findahl 2012:43). En fråga som presenterades i 

resultatavsnittet, och kan direkt kopplas till denna frågeställning, gällde hur ofta 

respondenterna tittar på Streamad Tv. Det som konstaterades var att ytterst få (9 procent) 

såg på Streamad Tv dagligen; de flesta (35 procent) av respondenterna som använder 

Streaming gjorde det ”Någon gång i veckan”. Streaming används i dagsläget främst som 
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extension till Tv:mediet. Frågan som behandlar respondenternas svar angående att endast 

använda Streamad Tv i framtiden (se tabell 4.2.3) är också relevant i denna diskussion. 

Ungefär hälften av respondenterna skulle kunna tänka sig att göra det (andra halvan tyckte 

inte det), men om de fortfarande skulle ha samma åsikt om detta skulle bli verklighet är 

diskutabelt. Det som ska has i åtanke är också att alla respondenter som registrerats i denna 

studie har använt Streaming. Det kan (logiskt) argumenteras att majoriteten av de som inte 

har använt Streamad Tv skulle se negativt på en sådan utveckling. 

 

Diskussionen kring ökad individualisering och fragmentering kan likställas med argumenten 

gällande slutet för den linjära Tv:n. Det verkar som om det är en självklarhet att resonera för 

ökad individualisering och fragmentering när nya apparater och teknologier uppkommer. 

Sunstein (2001) argumenterar att man väldigt sällan sätter på (vanlig) Tv för att endast se på 

ett program och att det bidrar till minskad extremism (Sunstein 2001:8-9) (se avsnitt 2.5 för 

utförligare argumentering) men på samma sätt så kan det argumenteras att få använder 

datorn (eller annan Internetuppkopplad apparat) för att endast se eller endast göra en sak. 

Därutöver, så är kanske Streaming inte lika innehållsdivergerat som Tv:n men Internet (som 

ju behövs för att Streama) är ju det i betydande utsträckning. Förutsättningen för dessa 

teorier är dock att Streaming kommer att användas i mycket högre grad än vad den gör idag. 

Förutom detta, så vet man inte hur innehållet kommer att utvecklas i de olika 

Streamingstjänsterna, det kanske blir mer innehållsdivergerat?  

Det vi dock vet nu är att det är i nuläget för tidigt att uttala sig om samhällskonsekvenser av 

Streaming eftersom att plattformen används för sällan. 

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Nu i efterhand kan det konstateras att vissa delar av enkäten borde sett annorlunda ut. För 

att få en bra överblick i hur respondenternas Tv-vanor förändrats eller förhåller sig till 

Streaming så skulle en fråga gällande hur ofta de tittar på traditionell Tv varit givande. En 

annan fråga som skulle bidragit med värdefull information skulle ha behandlat ämnet 

individualisering och fragmentering mer direkt. Ett exempel på en sådan fråga skulle kunna 

gälla hur respondenterna ser på Streamad Tv, närmare bestämt om de är ensamma eller i 

sällskap med någon, och/eller om de endast ser på ett, eller flera, program i följd när de 
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använder Streaming. En annan förändrig i enkäten skulle vara ytterligare en variabel i fråga 5 

(se bilaga 1) som uttrycker att man helt enkelt föredrar Streaming framför den traditionella 

Tv:n, det trots att alternativet ”Annat” fanns.  

 

Ett annat område som det skulle vara intressant att forska i gäller mätningen av tittarsiffror 

av Streaming. I avsnitt 2.2 så återfinns det ett exempel av Stelter (2009), där Nielsen och 

ComScore fick helt olika siffror när de mätte antalet tittare på videotjänsten Hulu. Nielsen 

rapporterade att Hulu fick 8.9 miljoner besöker på webbplatsen medan comScore  

rapporterade 42 miljoner tittare för samma period. Ett förslag på vidare forskning skulle då 

vara att ta reda på hur olika mätningsföretag egentligt mäter, det vill säga vilka metoder de 

använder, och undersöka vilka konsekvenser dessa kan ha. 
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7. Källförteckning 
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Bilaga 1: Enkät 

Den här enkäten kommer att samla in information till en uppsatsstudie vid Södertörns 

högskola om hur olika grupper använder Streamad Tv (d.v.s. tittande på Tv över Internet, 

t.ex. på olika playkanaler men också Netflix och liknande). Enkäten beräknas ta ungefär 2-4 

minuter och är helt anonym! Uppgifterna kommer inte användas för kommersiella eller 

politiska ändamål, utan ingå i mitt examensarbete.  

Tack för din medverkan. 

Sätt ett kryss för det alternativ som bäst stämmer in på dig. 

Fråga 1: Kön 

Man   Kvinna 

 

Fråga 2: Ålder 

Under 18 år 

18-25 

26-31 

32-40 

41-50 

Över 50 år 

 

Fråga 3: Vilket/vilka typ av program brukar du vanligtvis titta på via Streamad Tv (alltså Tv 

genom Internet, exempelvis: Svtplay, Viaplay, Netflix m.m. Men INTE fildelat material eller 

Youtube)?  

(Max 2 svarsalternativ) 

Drama/serier 

Sport 

Långfilm 

Dokumentärer 

Nyheter 

Fiktion 

Realityprogram 

Debattprogram 

Tittar inte på Streamad Tv 

Annat (specificera nedan) 

          

   _____________________________

 (Vänd) 
Kontaktuppgifter: 
karem.barsoum@gmail.com / Mobil: 0736183639 
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Fråga 4: Hur ofta tittar du Streamad Tv? (Ett svarsalternativ) 

Varje dag 

Några gånger i veckan 

Någon gång i veckan 

Några gånger i månaden 

Någon gång i månaden 

Tittar inte på Streamad Tv 

 

Fråga 5: Vad är den främsta anledningen till att du tittar på Streamad Tv? (Ett 

svarsalternativ) 

Missade programmet på Tv:n 

Programmet ej tillgänglig på mitt  

        kanalutbud 

Vill se om programmet 

Har ingen Tv 

Annat 

 

Fråga 6: Tittar du mindre på vanlig Tv (dvs. på traditionellt sätt när programmen är 

tablålagda) nu än du gjorde för 5 år sedan? (Ett svarsalternativ) 

Tittar mindre på vanlig Tv nu 

Ingen större skillnad 

Tittar mer på vanlig Tv nu 

Vet ej 

 

Fråga 7: Skulle du kunna tänka dig att bara använda Streamad Tv istället för den traditionella 

Tv-apparaten i framtiden? (Ett svarsalternativ) 

Ja, Absolut! 

Möjligtvis 

Tveksamt 

Nej 

Ingen åsikt 

 

 

Tack för medverkan!

Kontaktuppgifter: 
karem.barsoum@gmail.com / Mobil: 0736183639 



 
 
 

Bilaga 2: Begreppsdefinitioner 

 

Cookies/Internetcookies 

”Cookies är textbaserade datafiler. De används för att ge datoranvändaren tillgång till olika 

funktioner eller tjänster på webbplatser som i sin tur kan begära att få spara cookies i 

webbplatsbesökarens dator. Informationen som finns i dessa cookies gör att man kan iaktta 

besökarens val på webbplatsen. Cookies används vid webbmätningar. Genom att kontrollera 

om det finns en cookie kan ett webbstatistiksystem avgöra om besökaren är ny eller en 

återbesökare.” (mms.se:89/ordboken.asp?, tillgänglig: 2013-04-18) 

 

Fragmentisering 

”Används som beskrivning av TV-marknaden där allt fler nischkanaler tar marknadsandelar 

på bekostnad av de stora kanalerna.” (mms.se:89/ordboken.asp?, tillgänglig: 2013-04-18) 

 

HuLu 

En amerikansk hemsida som streamar tv-program och filmer över internet. HuLu är idag den 

största amerikanska distributören av Streamad TV och erbjuder videoinnehåll från över 350 

mediebolag. (Hulu.com, tillgänglig: 2013-04-18) 

 

IPTV eller Tv via bredbandet,  

”Är ytterligare en distributionsform för digital-tv och aktörerna inom ip-tv är ofta 

teleoperatörer som även har börjat sända tv, till exempel Telenor Sverige AB och TeliaSonera 

AB. TeliaSonera AB är störst på den svenska marknaden och har cirka 515 000 tv-

abonnenter. Det är cirka 6 procent av tv-hushållen som tar emot ip-tv enligt MMS. Antalet 

abonnenter har ökat kraftigt under senare år särskilt vad gäller ip-tv via fiber-LAN. 

Abonnemangen via xDSL minskar” (Myndigheten för radio och tv)  

 

Linjär-Tv 

Tv-program som är tablålagda och är utsända till Tv-mottagare. (egen definition) 
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Netflix 

Lik HuLu så är Netflix också en amerikansk hemsida som streamar Tv-program och filmer 

över Internet. (Netflix.com,tillgänglig:2013-04-18) 

 

Nielsen Audience Measurement 

”Internationellt undersökningsföretag inom mediebranschen med fokus på TV-

tittarmätningar. Nielsen Audience Measurement har i uppdrag av MMS att sköta 

hanteringen av panelen och insamlandet av data från People Meter-mätarna.” 

(mms.se:89/ordboken.asp?, tillgänglig: 2013-04-18) 

 

Nisch-kanal 

”TV-kanal vars innehåll är inriktat på ett eller ett par ämnen, alternativt riktar sig till en 

begränsad målgrupp.” (mms.se:89/ordboken.asp?, tillgänglig: 2013-04-18) 

 

Play-tjänster 

En svenska definition av en hemsida som distribuerar/stremar  videinnehåll, såsom serier, 

filmer och olika program, över Internet. (egen definition) 

 

Streaming/Streama 

”Teknik för publicering av radio och TV via Internet. Streaming gör att datafiler kan öppnas 

direkt när man klickar på en länk, överföringen sker under tiden. Det rör sig alltså inte om 

nedladdning.” (mms.se:89/ordboken.asp?, tillgänglig: 2013-04-18) 

 

Tittare 

”För att medräknas som tittare under en minut ska man ha sett på en kanal minst 15 

sammanhängande sekunder av den aktuella minuten. Om tittaren har sett lika länge på flera 

kanaler under en minut, tillfaller tittandet den kanal som minuten efter har det fortsatta 

tittandet.” (mms.se:89/ordboken.asp?, tillgänglig: 2013-04-18) 
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Video-On-Demand (VOD) 

”Möjlighet att mot avgift beställa specifika program, exempelvis filmer och sportevenemang, 

direkt till TV:n. Detta ger en möjlighet att bestämma vad man vill titta på och när.” 

(mms.se:89/ordboken.asp?, tillgänglig: 2013-04-18) 

 

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.” (mms.se:89/ordboken.asp?, tillgänglig: 2013-04-18) 

 


