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Abstract 
 
Title: A transforming audience – A qualitative study of the individualized viewing in 
relation to VoD-services     
Author: Gabriella Holm 
Tutor: Patrik Åker 
Purpose: The purpose of the study is to gain a deeper understanding of influencing 
behaviours concerning individualized viewing in relation to VoD-services (Video on 
Demand), and how this reflects the perceived viewing behaviour in terms of habits, 
content and social actions.  
Theory: The theory that primarily underpins this study is Jacob Bjur’s thesis 
Transforming Audiences. Bjur’s thesis provides an analytical model of individualized 
viewing behaviour that has been used in this study case. The model is founded on 
three central tenet areas of individualization, Habitualness that ensures habits, 
Socialness that refers to the social space and Referential space that ensures 
content/selection and viewership as a referential act.  
Method/Material:  The study is based on a qualitative research method underpinned 
by focus groups interviews. 
Results: The research demonstrates strong tendencies towards an individualised 
viewing behaviour in the use of VoD-services. The study participants in the study feel 
that the habits they practice have become more individualised because of the constant 
availability and the wide range of selection that VoD enables. Users of VoD tend to 
divide their time watching, and select content differently than their family and friends. 
Since the individuals who participated in the case study feel that they follow their 
own habits, which often are irregular and have their own content preferences, they 
watch their own selected content alone.  
Number of pages: 54 
Course: Media and Communication studies C 
University: The department of Culture and Education, Södertörns högskola 
Period: Spring semester 2014 
Keywords: VoD, Individualization, Habitualness, Socialness, Referential space, 
habits, content, social actions 
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Abstrakt 
 
Titel: En publik i förändring – En kvalitativ studie om det individualiserade tittandet i 
relation till VoD-tjänster 
Författare: Gabriella Holm 
Handledare: Patrik Åker 
Syfte: Studien ämnar till att få en djupare förståelse för det individualiserade 
tittarbeteendet i relation till VoD-tjänster (Video on Demand), och komma åt hur 
tittarbeteendet upplevs med avseende på vanor, innehåll och sociala handlingar.   
Teori: Den teori som främst ligger till grund för den här studien är Jakob Bjurs 
avhandling Transformning Audiences, studien använder sig av Bjurs analytiska 
modell om ett individualiserat tittande. Modellen ser till tre områden av 
individualisering, Habitualness som ser till vanor, Socialness som ser till det sociala 
rummet och Referential space som ser till innehåll/utbud och tittandet som en 
referenshandling. 
Metod/material: Undersökningen är baserad på en kvalitativ forskningsmetod som 
bygger på fokusgruppsintervjuer.  
Resultat: Analysen påvisar starka tendenser till ett individualiserat tittarbeteende i 
användande av VoD-tjänster. Individerna i studien upplever att de har allt mer 
individuella vanor då ett stort utbud och den konstanta tillgängligheten som VoD-
tjänster möjliggör, leder till att de väljer att se på annat innehåll vid andra tidpunkter 
än sin familj och sina vänner. Eftersom individerna som deltagit i undersökningen 
upplever att de följer sina egna vanor, som oftast är oregelbundna och har egna 
innehållspreferenser, ser de på det valda innehållet ensamma.  
Antal sidor: 54 
Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C 
Högskola: Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola  
Termin: Vårterminen 2014 
Nyckelord: VoD, Individualisering, Habitualness, Socialness, Referential space, 
vanor, innehåll, sociala handlingar 
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Definitioner 
	  
Centrala termer och begrepp 
 
Binge watching: Innebär ett sträcktittande, minimum är två avsnitt av samma innehåll 

under en och samma session (Deadline, 2014).  

 
Linjär tv: Linjär tv räknas som traditionell tv och innebär att se program på ordinarie 

sändningstid. Den linjära tv:n sänds enligt programtablåer, sändningen startar och 

slutar vid en given tidpunkt (Språktidningen, 2013).  

 

Nischkanal: En kanal som är inriktad mot ett/ett par specifika ämnen, eller som riktar 

sig mot en begränsad målgrupp (Mediamätning i Skandinavien, 2013).  

 
Primetime: Bästa sändningstid, den tiden på dygnet då flest antalet tittare ser på tv. I 

Sverige anses denna tid vara mellan klockan 19:30–22.00 (Nationalencyklopedin, 

2014). 

 

Streaming: En användare som ser ett innehåll på sin dator, surfplatta eller 

mobiltelefon. Innehållet överförs bild för bild över internet samtidigt som användaren 

tar del av det. Streaming kan användas både vid uppspelning av lagrade filer på en 

webbplats eller för att se på direktsända event (Mediamätning i Skandinavien, 2013). 

 
 
VoD: Beteckningen VoD (Video on Demand) är ett samlingsnamn för olika tjänster 

där innehåll såsom film och serier strömmas över internet. Innehållet strömmas till 

individuella tittare på tider de själva väljer (Computer Sweden, 2014). Utbudet av 

dessa tjänster blir allt bredare, och plattformarna allt fler. Några av de VoD-tjänster 

som finns i Sverige idag är Netflix, Viaplay, HBO Nordic, samt play-kanaler som tv-

kanaler själva producerar, exempelvis SVT Play. Den praktiska och tekniska 

användningen av en VoD-tjänst beskrivs förenklat: 

 

1. Användaren väljer och begär en VoD-titel från biblioteket. 

2. Den begärda titeln accepteras och informationen överförs till ett datacenter. 
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3. Tjänsten kontrollerar om användaren har behörighet till det valda innehållet. 

4. När kontrollen är utförd skickas en videoström till användarens dator eller 

liknande enhet.  

5. Sen kan användaren ta del av det valda innehållet (O’Driscoll, 2008). 

 

Word-of-mouth: Word-of-mouth innebär att människor för vidare sina upplevelser 

genom att berätta om dem för andra, vilket resulterar i en spridning av erfarenheter 

(Dennisdotter, 2008). 

 

Tjänster 
 

HBO Nordic: En VoD-tjänst som det amerikanska tv-bolaget HBO producerat för de 

nordiska länderna. För att få tillgång till tjänsten krävs ett abonnemang. På tjänsten 

finns egenproducerade amerikanska serier med skandinaviska undertexter. Tjänsten 

lanserades i december 2012 (Svenska Dagbladet inrikes, 2012). 

 

Netflix: I mitten av oktober 2012 lanserades amerikanska videotjänsten Netflix i 

Sverige. Tjänsten bygger på att en användare startar ett abonnemang och får tillgång 

till tjänsten Netflix, inuti tjänsten finns det filmer och tv-serier som användaren kan 

strömma till sin enhet (Svenska Dagbladet Näringsliv, 2012).  

 

Play-kanal: Med Play-kanal avses de egna VoD-tjänster som stora tv-bolag i Sverige 

producerar, exempelvis SVT play, TV3 Play, TV4 Play och Kanal 5 Play (Findahl, 

2013). 

	  
Viaplay: Redan år 2007 lanserades Viaplay då som Viasat OnDemand, där det går att 

se strömmat innehåll över internet. Därefter har tjänsten utvecklats och 2014 gick det 

att se ett av världens största sportevent, OS på Viaplay. För att få tillgång till tjänsten 

krävs ett abonnemang (MTG, 2014).  

 
	  
	  



	  
	  

	   6	  

1. Inledning 
	  
	   	  
Den 14 februari 2014 släppte VoD-tjänsten Netflix hela den andra säsongen av deras 

egenproducerade serie, House of Cards på en gång. Tittaren gavs således möjlighet att 

se alla avsnitt av säsongen i ett svep. Netflix val av distributionsmodell ligger i linje 

med den nya publikens konsumtionsmönster. Fenomenet binge watching har funnits 

sedan den illegala nedladdningen. Modellen kommer från publiken och Netflix har 

anammat den. Utbudet av såväl tjänster som innehåll blir allt större, för att tillgodose 

individers specifika behov utvecklas nischkanaler och valmöjligheterna blir allt fler.  I 

och med det enorma utbudet möjliggörs individuella tittarupplevelser. De individuella 

upplevelserna gör att tittandet blir individualiserat och får en annan plats i människors 

vardag.  

Tv-publiken är i förändring och i och med det förändras tv som samhälleligt 

fenomen. I dagens hem finns det ofta flera tv-apparater i ett hushåll. Tv:n har 

utvecklats och bland annat flyttat in i datorn, där det går att se som strömmat innehåll 

över internet. Så kallat socialt tittande minskar, var och en ser på sitt. Tittandet idag 

blir allt mer anpassat efter den enskilde individen. Dagens publik är inte längre 

bunden till tv-rummet eller tv-tablåns klockslag.   

  Tidigare forskning om tittande, framförallt tv-tittande är generellt kvantitativa 

mätningar som inte ger en djupare förståelse för hur en individ ser på ett program, en 

serie eller en film. I takt med ett ökat utbud och en teknologisk utveckling förändras 

publikens tittarbeteende. Jakob Bjur har skrivit en avhandling som behandlar det 

individualiserade tv-tittandet (Transforming Audiences). Efter 2009 då Bjurs 

avhandling publicerades har VoD-tjänster invaderat marknaden. Andelen personer 

med tillgång till Netflix i Sverige är idag nästan en miljon och antalet fortsätter att öka 

(Affärsvärlden, 2014). Det är vitalt såväl som intressant att förstå hur publiken 

upplever en förändring och hur den utvecklas. Med avstamp i Bjurs analytiska 

teoretiska modell, görs i denna undersökning en kvalitativ studie om det förändrande 

tittandet. Det vill säga hur individer upplever att de tittar idag. Genom 

fokusgruppsintervjuer undersöker studien hur individer upplever sitt användande av 

VoD-tjänster i sitt tittande, om deras tittande upplevs som individualiserat och hur det 

i så fall är individualiserat.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 
	  
Eftersom VoD-tjänster blir allt vanligare och satsningarna på tjänsterna allt större är 

det intressant att undersöka hur tittarbeteende och användande ser ut i dessa nya 

tjänster. Då exempelvis Bjurs forskning visar att publiken idag blir alltmer 

individualiserad ämnar studien till att dessutom få en djupare förståelse för det 

individualiserade tittarbeteendet. Uppsatsen kommer studera och innehålla en 

undersökning av samband mellan individualisering och användande av VoD-tjänster. 

Syftet är att få en autentisk bild av hur individer uppfattar, upplever, använder och 

diskuterar VoD-tjänster och tjänsternas innehåll. Frågeställningarna som ska besvaras 

i uppsatsen är: 

 

1. Hur kan individualisering kopplas till ny teknik som VoD-tjänster? 

2. Hur beskriver individer ett (VoD-)tittarbeteende med avseende på vanor, 

innehåll och sociala handlingar?  

 

1.2 Disposition  
	  
Uppsatsen inleds med en genomgång av tidigare forskning för att få en bakgrund, 

ingång till ämnet och ett bredare sammanhang. Efter tidigare forskning följer det 

teoretiska ramverket under rubriken Teori. Vidare presenteras forskningsmetoden och 

valet av denna. Efter metodavsnittet redovisas och analyseras det insamlade materialet 

under rubriken Analys. Därpå följer en diskussion av det undersökta materialet i 

kontexten av det teoretiska ramverket, avslutningsvis presenteras undersökningens 

slutsats samt förslag på framtida forskning.  

 

1.3 Tidigare forskning 
 

Gunnar Nygren och Ingela Wadbring menar i På väg mot medievärlden 2020 att det 

sker en förändring i medievärlden i och med det ökade tittandet på Video on Demand-

tjänster där personer själva bestämmer över sitt tittande (Nygren, Wadbring, 2013). 

År 2004, publicerade Jan Olsson och Lynn Spigel essäsamlingen Television 

after TV: essays on a medium in transition. Samlingen behandlar tv ur ett historiskt, 

ett nutida och framtidsperspektiv. Spigel menar att televisionen har förändrats och tar 
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upp fenomen som sedan boken publicerades fortsatt att utvecklas och växa såsom 

nischade tv-kanaler och dess betydelse. Ett exempel på en sådan kanal är Animal 

planet. Det spekuleras i boken om att nischade kanaler har en mer trogen publik. 

Konvergens mellan gamla och nya teknologier diskuteras, samt möjligheten att inte 

behöva anpassa sig efter en fast tablå. Boken gick i tryck innan VoD-tjänster fanns på 

marknaden, men vid tiden för publiceringen gick det att spela in, pausa och spola 

fram och tillbaka i innehåll på en box kopplad till tv:n. Ett individuellt beteende hade 

redan börjat utvecklats (Olsson & Spigel, 2004).  

När Pelle Snickars publicerade sin artikel ”Televisionen som arkiv – om 

webb-tv”, 2007 hade play-kanaler börjat utvecklas. Han menar att den yngre publiken 

utdömer linjär tv för att istället använda sig av internet som distributionskanal. 

Snickars åsyftar att internet som plattform i och med konvergens och digitalisering av 

film, musik och tv-program kan ersätta den linjära tv:ns roll (Snickars, 2007).  

Samma år som Snickars publicerade sin artikel uppmärksammar Amanda D 

Lotz i sin bok The television will be revolutionized, att det har skett förändring i hur 

publiken får tillgång till program och innehåll. Lotz menar att tittaren har fler 

valmöjligheter av programinnehåll samt när och var innehållet ska konsumeras. De 

senaste decennierna, i och med utvecklingen av fler och nischade tv-kanaler och att 

det går att ta del av innehåll över internet är publiken idag inte en masspublik utan en 

fragmenterad, splittrad publik (Lotz, 2007).  

Med Lotz finns det många andra forskare som uppmärksammat en 

fragmentering hos dagens publik bland annat Elisabeth Jones, som år 2009 skrev 

artikeln ”Network Television Streaming Technologies and the Shifting Television 

Social Sphere”.  Artikeln behandlar de möjliga effekter strömmande video kan tänkas 

ha inom sociala områden. Med strömmande video menar Jones videoinnehåll som 

strömmas över internet, såsom serier och filmer.  Jones tar upp tre förhållanden i sin 

artikel: ökad flexibilitet, skiftning i rumslig dynamik och ett mer selektivt 

tittarbeteende. Med ökad flexibilitet menas att ett strömmat innehåll inte är knutet till 

tid och rum, det kräver ingen planering. Skiftning i rumslig dynamik innebär att allt 

fler personer tar del av och tittar på innehåll ensamma. Det tredje förhållandet handlar 

om det selektiva tittandet, där konsumenten själv söker upp och väljer sitt innehåll. 

Detta ställs i motsats till traditionell tv, där innehållet består av ett flöde som serveras 

och tittaren inte behöver göra ett aktivt val. De tre förhållandena resulterar i 
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individuella upplevelser, och på så sätt sociala fragmenteringar hos de som ser på 

strömmande video (Jones, 2009).  

Detta är exempel på tidigare forskning som är relevant för den här studien då 

forskningsexemplen som nämns ovan behandlar tittarbeteenden i förändring.  Jones 

(2009) forskning ligger närmast den undersökning som är ämnad för den här studien, 

en viktig skillnad är att den här studien kommer undersöka hur individer upplever 

användandet och tittandet på VoD-tjänster medan Jones forskning är mer spekulativ. 

Forskningen är mer spekulativ därför att Jones artikel behandlar möjliga effekter av 

ett VoD-användande. Dessa möjliga effekter är inte något som Jones kommit fram till 

genom en egen undersökning som grundar sig på till exempel intervjuer, utan artikeln 

bygger på andra forskares studier. Något som går att konstatera är att det alltså inte 

finns så mycket tidigare forskning om det upplevda användandet av VoD-tjänster, då 

det är ett nytt medium och därför ett outforskat område. Därav är det viktigt och 

relevant både ur ett samhälls- och medievetenskapligt perspektiv att utforska 

forskningsområdet som den här studien rör sig inom. 
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2. Teori 
	  
Nedan följer en övergripande redogörelse för Raymond Williams forskning om tv, 

teknik och kulturell form och hur det har lett till hans teori om flöde. Därefter 

presenteras termen individualisering och en bakgrund till begreppet – ett begrepp 

som ursprungligen kommer från sociologin. Vidare ges en översiktlig beskrivning av 

konvergens och acceptans av ny teknologi. Därefter följer en introduktion av en 

teoretisk grundmodell för tv-tittande för att få en förståelse och ingång till den 

analytiska modell av individualisering som används i undersökningen. Då den 

analytiska modellen ursprungligen använts för att undersöka ett tv-tittarbeteende, har 

modellen avslutningsvis i det teoretiska kapitlet anpassats för att modellen ska bli mer 

applicerbar på VoD-tjänster.  

	  
	  

2.1 Tv, teknik och kulturell form 
	  
Raymond Williams har i sin forskning belyst den sociala vardagens utövningar och 

kulturformer – inte minst den expanderande tv-kulturen. År 1974 publicerades hans 

verk TV: Teknik och Kulturell form. Resultatet av forskningen är att införandet av en 

specificerad medieform sammanfaller med en allmän förändring i det sociala livet. Tv 

är inget undantag. Nya tekniker utvecklas under samhälleligt givna förutsättningar. 

Teknikutvecklingen styrs inte helt av samhället, utan utgörs av en struktur som oftast 

fungerar som ett outtalat socialt tryck (Williams, 1974). För att förtydliga, en ny 

medieform får inte automatiskt genomslag när den introduceras på marknaden utan 

den måste först accepteras av samhället. Den nya medieformen utvecklas sedan och 

anpassas efter samhällets struktur, efterfrågan och behov. Williams bedrev sin 

forskning (som delvis är underlag till boken från 1974) i Kalifornien. Han är själv 

britt, och är alltså uppvuxen i en annan kultur än den amerikanska. Hans erfarenheter 

av två kulturer har lett till att jämförelsen mellan amerikansk och brittisk tv är central 

i forskningsarbetet. Resultatet av jämförelsen är att den brittiska tv-modellen (samma 

modell gäller i Sverige) bygger på idén om offentligt ansvar medan den amerikanska 

fokuserar på offentligt frihet.  

  Det brittiska ansvaret och den amerikanska friheten handlar om relationen 

mellan stat och marknadskrafter. Kopplat till tv handlar relationen således om public 
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service och kommersiella mediesystem. Därefter följer en analys av utbudet i brittiska 

och amerikanska tv-kanaler (där både public service och kommersiella kanaler 

representeras). Resultaten visar att innehållet, såväl som själva sekvensen av program 

och inslag (hur mediets tekniska egenskaper utnyttjas), skiljer sig åt mellan 

kulturerna.  

  Studien i Amerika ligger till grund för Williams flödesteori, en teori om den 

gradvisa elimineringen av tydliga programgränser. Williams karaktäriserar tv-

sändningar som flöden. Dessa flöden är planerade och viktiga för programläggningen. 

I kommersiella kanaler blev det till en början uppenbara pauser mellan program 

genom reklam, därefter har programmen börjat styckas upp mer och mer. Det är idag 

inte bara en paus mellan ett program, utan även mitt i programmen. Programmen är 

alltså inte längre åtskilda enheter, utan förbundna sekvenser som utgör ett flöde. För 

att upprätthålla tittarens intresse har till exempel trailers för nästkommande program 

blivit allt vanligare i samband med reklampauserna. Williams konstaterade att i USA 

var det så många pauser, att det var svårt och rörigt att hänga med i och följa det 

program en tittare såg på. Det märktes även att produktionen av programmen 

anpassade sig efter dessa pauser och planerade efter dem – detta genom till exempel 

en intresseväckande inledning och vad vi idag kallar för cliffhangers. Tanken är att få 

in tittaren i ett konstant flöde, och på så vis stanna kvar längre på kanalen. Intentionen 

för tittaren, är att slå på tv:n för att se ett specifikt program, men göra det svårt att 

stänga av tv:n när programmet är slut. Det blir ofta lätt ett fortsatt tittande på 

nästföljande program, och så fortsätter flödet (Williams 1974).    

 Precis som pauserna förändrade tittarnas vanor menar Williams att också en 

ny specifik medieform förändrar det sociala livet. Ny teknik får inte genomslag utan 

att förändra människors vardag och deras beteende. Teknik påverkar samhället i stort. 

Vad är det för samhälle den nya teknologin svarar på?  Den tekniken som har 

utvecklats idag underlättar mer skilda och individualiserade vanemönster. Därför är 

det relevant att undersöka individualisering närmare.  
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2.2 Individualisering 
 

Individualisering är ett begrepp som innebär en bredare samhällsomvälvande process 

där det traditionella, det sociala och det lokala tappar i betydelse för hur en individ 

väljer att forma sitt liv och bygga sin egen identitet (Beck, 1992; Giddens, 1991). 

Individualiseringen har påverkat mer eller mindre alla områden i samhället och 

människans sociala relationer. I takt med individualiseringsprocessen har en ökad 

frigörelse från sociala bindningar som till exempel kön, familj och klass skett hos 

individen(Giddens, 2003). 

Att individer har behov är inget som har förändrats – det är sätten på vilka 

behoven utförs på som påverkats av individualiseringen. Tidigare upprepades och 

genomfördes traditioner på ett förutbestämt sätt, likt en ritual. Idag går vi mot ett 

samhälle där traditionerna omtolkas och dessutom blir valbara (Beck, Giddens & 

Lash, 2003). Det individualiserade samhället öppnas upp ännu mer i och med 

globaliseringen. Sociala nätverk och samband sträcks ut över allt större geografiska 

områden. Giddens pekar ut ett antal viktiga aspekter till följd av en ökad globalisering 

och individualisering. Till exempel är konsekvenser av handlingar inte längre direkt 

knutna till den plats de utförts på, och relationer mellan individer är spridda både 

geografiskt och i tiden. De sociala koder som tidigare styrde människors val och 

aktiviteter är idag betydligt svagare. Detta medför att individer idag är mer öppna och 

flexibla, och anpassar sig mer efter en föränderlig omvärld (Giddens, 2003).  

Individualiseringen sätter individen i centrum snarare än tidigare strukturer. I 

ett individualiserat samhälle utvecklas allt fler valmöjligheter. En individ inte bara 

kan, utan måste fatta egna beslut. Detta resulterar också i att individen själv tvingas ta 

konsekvenserna av sina val och beslut, vilket i förlängningen leder till en påtvingad 

självreflektion hos individer (Beck, 1998).  

 Individualiseringen har inneburit en övergång från familj till individ, från det 

sociala till det självständiga, från kollektiva och lokala grundvärderingar, mönster och 

beteenden till individuellt formade varianter.  

 Eftersom fokus är på individen och individuella mönster har 

individualiseringen lett till att samhället påverkar utvecklingen av ny teknologi i 

denna riktning. Äldre medieformer smälter ihop med ny teknik i en konvergens. 

Individer vill få tillgång till det innehåll som de önskar och den medie-upplevelsen de 

eftersträvar, den teknologin som kan besvara dessa behov accepteras.  
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2.3 Konvergens och acceptans av ny teknologi 
	  
VoD-tjänster hade inte kunnat utvecklas om inte medieutvecklingen gick mot en 

konvergens. Det innebär att det blir allt svårare att separera olika tekniker vars gränser 

håller på att suddas ut. Med exemplet VoD innebär konvergensen möjligheten att 

kunna se på tv via internet på datorn (Enlund, 2008). Förut användes tv till att se på 

tv-kanaler och datorn till att arbeta med exempelvis Officepaketet. I och med 

utvecklingen av internet går det idag att se strömmat innehåll över internet, samma 

innehåll som visas på tv.  

Henry Jenkins publicerade 2006 boken Convergence Culture: Where Old and 

New Media Collide som behandlar konvergens och begreppet konvergenskultur. Med 

konvergens menar han flödet av innehåll över flera medieplattformar, samarbetet 

mellan flera medieindustrier och en publik som skulle kunna gå nästan varsomhelst 

för att finna det innehåll och underhållningsupplevelser som de vill ha. Konvergensen 

formas dels av mediakonglomerat som vill expandera sin verksamhet över flera 

plattformar, och dels av konsumenters önskemål att få tillgång till media där de vill ha 

den, när de vill ha den och i det format de önskar. Begreppet konvergenskultur pekar 

på en digital kultur, där yngre och äldre medier möts och smälter ihop – konvergerar – 

i både innehåll och form (Jenkins, 2006).  

 Generellt för alla nya teknologier som fått fäste i samhället är att det inte 

enbart har varit en fråga om diffusion av teknologier i en marknad, utan även en 

process som måste integreras med individens sociala liv och ett beteende som måste 

läras in. Domesticering är ett begrepp som handlar om processen av integrering av 

nya teknologier.  Som en del av begreppet är anslag centralt, vilket beskriver den 

relativa öppenheten individer har för ny (medie-)teknik och nytt (medie-)innehåll 

kopplat till områdena användning, mening och värde. Diffusionen är första steget i 

etableringen av en ny teknologi. Att göra den nya tekniken tillgänglig. Steg två är 

anslag – det sociala steget. Det som avgör vilket innehåll och vilken teknik som 

antingen accepteras och därmed etableras, eller förkastas och därmed försvinner från 

marknaden. De teknologier som accepteras utvecklas och formas sedan av social 

interaktion och användarmönster i vardagen (Silverstone, Hirsch and Morley, 1994). 
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2.4 Teoretisk grundmodell 
 
För att analysera tittarbeteende använder sig Bjur av en egenkonstruerad analytisk 

modell som behandlar tre områden av individualisering – Habitualness, Socialness 

och Referential space. Den analytiska modellen som behandlar individualisering är 

utvecklad från en grundmodell som behandlar tv-tittandets generella struktur, även 

denna utarbetad av Bjur. Nedan presenteras grundmodellen, för att senare under nästa 

rubrik Analytisk modell av individualisering, beskriva Bjurs analytiska modell som är 

central i arbetet med denna studie.   

 

Grundmodellen för tv-tittande består av tre fundamentala delar: (1) Viewing (tittande), 

Situation (for viewing) (situation för tittande) och (2) Content (innehåll).  

 

Viewing: Viewing ser till tittaren och dess egenskaper. Det finns mängder av faktorer 

som förklarar ett tittarbeteende, såsom kön, ålder och demografi. En tittare är en 

individ, vilket gör den lika komplex och mångfacetterad som en människa är i alla 

aspekter. Alla tittare är individuella med olika beteenden, dessa beteenden är därför 

svåra att generalisera och mäta.  

 

Situation: Ett tittande äger alltid rum i en specifik situation. Situationen är kopplad till 

en plats. Traditionellt sett har den platsen varit i hemmet, oftast i vardagsrummet, där 

tv:n funnits. Situationen kan förändras i och med ett byte av plats men även i form av 

komposition, utifall en person har möjlighet att interagera med andra eller inte i 

tittarsituationen.  

 

Content: Området Content kan ses som ett antal separata delar. Det går att se en del av 

Content som olika texter eller segment. En annan del av Content går att se som en 

tidsmässig struktur (ett flöde). Teoretikern Klaus Bruhn Jensen (1994) delade upp 

flödet i tre nivåer. På individnivå (viewer flow), är flödet det specifika innehåll som 

tittaren tar del av under själva tittarakten. På institutionsnivå är flödet antingen ett 

flöde av innehåll i en kanal (content flow) eller produktionen och det totala flödet av 

innehåll i ett tv-sändningssystem. Detta flöde kallas då super flow (superflöde) 

	  



	  
	  

	   15	  

I sin helhet fokuserar den grundläggande modellens tre delar Viewer, Situation och 

Content på tv-tittande som en enskild situation, beroende av en institution, och som 

äger rum i en social situation. I situationen konfronteras tittaren med ett antal 

kanalflöden som är begränsade av den faktiska tillgängligheten. Tillgängligheten 

beror på om en tittare har investerat i hela kanalutbudet som går att tillgå eller enbart 

kan titta på till exempel SVT och TV4.  Modellen tar hänsyn till både den tidsmässiga 

och de rumsliga egenskaperna hos tv-tittande som en akt. Horisontellt är modellen 

uppdelad i två nivåer, en makro- och en mikronivå. I modellen är makronivån 

samhället i stort, och mikronivån är händelser som rör individen och hemmet i 

vardagslivet. Vertikalt är modellen uppdelad i tre delar. De representerar den enskilde 

individen (Viewer), situationen (Social situation) och innehållet (Content). Delarna 

utgör tv-tittandet som akt. Dessa delar motsvarar föremålet för val, olika situationer 

där valet görs, samt val av ämne/innehåll. Möjligheten och utbudet av val är i ständig 

förändring. Resultatet av tittarakten är ett tittarflöde (Viewer flow), unikt för varje 

tittare och varje situation, och är strikt beroende av när valet görs i tiden (Bjur, 2009).  

         

 

 

 

Det teoretiska ramverket som presenteras ovan redogör för huvuddragen av 

förändringen kring (i samhället, hos tittarna, i situationer och i innehållet) och inom 

(tittarflödet) tv-tittande.                    

Longue	  durée	  svensk	  översättning;	  lång	  varaktighet	  

Figur 1: Teoretisk grundmodell för tv-tittande (hämtad från Bjur, 2009, s.56)	  
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Tv-sändningar har en förmåga att verka i ett ”dubbelt rum” och slå samman nya 

institutionsberoende situationer och individuella situationer i vardagslivet. Genom 

tv:n går det att vara närvarande vid distanserade händelser (Bjur, 2009). Närvaron 

uppstår framförallt i samband livesändningar. Detta eftersom att det vid en 

livesändning går att känna gemenskap och individen kan känna att den är där och 

delar upplevelsen, oavsett om individen är fysiskt på plats eller sitter hemma i sin 

soffa.  

 

Produktionen av innehåll är centralt ur ett individualiseringsperspektiv då de 

möjliggör ett större utbud. Innan de kommersiella tv-kanalerna fanns på den svenska 

marknaden, var det public service och statliga regleringar som var vägledande. Nu är 

många affärsdrivande bolag inflytelserika, såsom MTG (äger Viasat och Viaplay). 

Kanalflödet är väglett av tillgänglighet på hushållsnivå. Det vill säga de tjänster och 

utbud användarna väljer att investera i. Idag är det mer flexibelt, tittaren bestämmer 

själv vilket utbud den vill kunna tillgå och betalar för det önskade utbudet. Kanalerna 

är mer beroende av ett direkt tittarflöde. En annan utveckling som är intressant ur ett 

individualiseringsperspektiv är att kanalerna blir mer specifika och smala i sitt 

innehåll. Det startas så kallade nischkanaler (Bjur, 2009).  

 

2.5 Analytisk modell av individualisering 
	  
Utvecklingen idag går mot mer och mer individuella beteendemönster. 

Beteendemönster är kopplade till vanor och tid, och dessa blir allt mer unika. 

Beroende på vilket intresse en individ har, väljer individen ett specifikt utbud, vilket 

leder till fragmentering. I sin analytiska modell förenar Bjur tittarbeteende med tre 

områden av individualisering (Individualization). Dessa är individualisering som en 

(1) vanehandling (Habitualness) som upprepas över tiden, som en (2) social handling 

(Socialness) och som en (3) referenshandling (Referential space), det vill säga låter 

oss dela gemensamma medierade upplevelser. Till området för Referential space hör 

även innehållsutbudet. 

 



	  
	  

	   17	  

Habitualness och individualisering: Undersöker när en tittare tar del av ett innehåll. 

Det ser till regelbundenhet, vanor osv. Utvecklingen har lett till att vi inte längre är 

bundna till lokala och traditionella institutioner. Det har lett till att individuella 

karaktärsdrag och livsstilar styr vårt beteende. Idag finns ett enormt utbud av innehåll 

som är tillgängligt dygnets alla timmar. Det gör att en tittare själv kan välja vilken tid 

på dygnet som den vill ta del av ett innehåll. Vanor är definierade på individ-

/tittarnivå, därför är Habitualness placerat med den tidigare nämnda grundmodellens 

Viewer i den analytiska modellen. 

 

Socialness och individualisering: Undersöker det sociala rummet. Det innebär till 

exempel ifall en tittare ser på ett innehåll ensam eller inte, det vill säga med vem en 

individ tittar. Det sociala rummet behandlar också vilken plats tittandet sker på. Det 

sociala tittandet är ofta bundet till vissa tidpunkter på dygnet. En andra aspekt i det 

sociala rummet är hur pass social en tittare är medan den tittar. Hur social en individ 

är under sitt tittande beror på den sociala situationen, därför är Socialness i den 

analytiska modellen placerad med grundmodellens Social situation. 

 

Referential space och individualisering: Undersöker vad för innehåll som tittas på och 

hur ett innehåll diskuteras. I televisionens tidiga tidsålder beskrevs tv som ett 

gemensamt event. Något en individ såg på tillsammans med sina vänner eller familj. 

En efterföljd av medieupplevelsen var att det gick att föra en diskussion och ett samtal 

om upplevelsen. Det gick att referera till upplevelsen – man delade samma 

referensutrymme. Idag finns det ett enormt innehålls- och kanal/plattformsutbud, 

vilket gör att individer har fler valmöjligheter. Resultatet är att upplevelserna idag har 

utvecklas till att bli mer och mer individuella och unika.  Eftersom den analytiska 

modellens Referential space är nära kopplat till ett utbud är det placerat med 

grundmodellens Content flow (Bjur, 2009).  

 

Både Socialness och Referential space behandlar hur individer diskuterar sitt tittande. 

Skillnaden är att området Socialness undersöker hur individer diskuterar under sitt 

tittande medan Referential space undersöker hur individer diskuterar kring sitt 

tittande, alltså inte i den faktiska stund de tittar, utan före eller efter.  
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Som tidigare nämnt är tv-tittande inskrivet i tittarflöden. Kort beskrivet är tittarflödet 

ett resultat av tv-tittandet. På generell nivå innebär det för den enskilde tittaren när, på 

vilken plats, tillsammans med vem och vad för innehåll som konsumeras (Bjur 2009).  

 

2.6 Teori anpassad till VoD-tjänster 
	  
Bjurs analytiska teoretiska modell utgår från tv-tittande som akt. Då det är en generell 

modell går den att applicera även på den här studien om VoD-tjänster. Mediet tv 

behöver i modellen dock bytas ut mot VoD. Därför är modellen här anpassad specifikt 

för denna studie. Tv as behaviour är ersatt med VoD as behaviour och Patterns of 

television viewing är ersatt med Patterns of VoD viewing. Inom de tre olika områdena 

av individualisering – Habitualness, Socialness och Referential space finns det 

intressanta likheter och skillnader i en jämförelse mellan linjär tv och VoD. Dessa 

skillnader och likheter kommer att diskuteras under intervjuerna i undersökningen till 

denna studie, och de kommer inte att uteslutas i framställningen av materialet. Dock 

bör det poängteras att den primära studien är en undersökning som behandlar ett 

Figur 2. Individualisering av tv-tittande – analytisk modell (hämtad från Bjur, 2009, s.59)	  
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tittarbeteende i relation till VoD-tjänster, därför anpassas den analytiska modellen för 

att i första hand appliceras på VoD-tjänster. Den anpassade modellen ser ut som 

följande:  

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur 3. Individualisering av VoD-tittande – analytisk modell 
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3. Metod och material 
	  
I nedanstående kapitel presenteras valet av metod, urvalsprocessen och förberedelser 

inför fokusgruppsintervjuerna. Vidare redogörs för själva metoden och utförandet av 

undersökningen, för att sedan reflektera över reliabilitet, validitet, och etiska 

överväganden. De frågor som legat till grund för fokusgruppsintervjuerna bifogas i 

en bilaga.  

3.1 Metodval 
	  
Då denna uppsats ämnar studera och analysera det individualiserade tittandet och den 

förändrande publiken i relation till VoD-tjänster, utgår studien från en kvalitativ 

forskningsansats. Valet grundar sig på målet att få en djupare förståelse för en 

individs tittande. Den kvalitativa intervjun försöker förstå de intervjuades världssyn 

och utveckla innebörden av individers erfarenheter (Kvale, 2009, s.17), och då det är 

ett beteende som ska beskrivas i denna studie bedöms denna metod vara passande för 

syftet. Den intervjumetod som kommer att användas för att besvara studiens 

frågeställningar är fokusgrupper, vilket diskuteras närmare under rubrik 4.3. Viktigt 

att klargöra är att det faktiska användandet och tittarbeteendet hos en individ inte 

kommer att komma fram i denna studie. Fokusgruppsintervjuerna kommer däremot 

visa en autentisk bild av hur individer uppfattar sitt eget användande av VoD-tjänster.  

 

Undersökningen behandlar främst ett tittarbeteende i relation till VoD-tjänster och 

inte linjär tv. Men i och med att paralleller till ett linjärt tv-tittarbeteende har 

förekommit och berörts under intervjuerna, kommer det föras resonemang kring 

intressanta tankar som är relevanta för studien. 

 

3.2 Urval och förberedelser 
	  
I denna undersökning ligger två fokusgrupper till grund för analysen. De två 

fokusgrupperna har bestått av fyra respektive fem informanter, vilket är inom spannet 

för rekommenderad storlek i denna typ av intervjuer (Trost, 1997, s.26). I den första 

fokusgruppen deltog fyra personer, varav två män och två kvinnor. Den andra 

fokusgruppen bestod av fem informanter, varav två män och tre kvinnor. Totalt har 

således fyra män och fem kvinnor deltagit i denna studie. Detta torde vara ett lämpligt 
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urval och tillräcklig mängd information i relation till det angivna omfånget och den 

givna tidsramen.  

Everett Rodgers har utvecklat tanken om Diffusion av innovation (Rogers, 

2003). Han konstaterar att det är de unga som först tar till sig och använder ny 

teknologi. Informanterna har valts med hänsyn till detta, och är därför alla i en yngre 

målgrupp. Alla informanter är i spannet 20-30 år. Alla använder sig också av VoD-

tjänster, vilket var en premiss för att informanterna skulle vara representativa. De 

informanter som deltagit i undersökningen har tagits fram med hjälp av 

snöbollseffekten, vilket innebär att en person hänvisar och föreslår nästa person, som i 

sin tur tillför en ytterligare, och så vidare. Detta för att personerna ska känna sig 

avslappnade och bekväma i intervjusituationen. Det blir allt vanligare med naturligt 

förekommande grupper av likasinnade personer (Livingstone & Lunt, 1993, s.6). 

Detta är ett medel för att en fokusgruppsintervju ska flyta på bra och bli ett kärnfullt 

samtal.  

 

3.3 Metoden och utförandet 
	  
Fokusgrupper karaktäriseras av att den som intervjuar observerar medan de som 

intervjuas för ett samtal. Intervjuaren ska inte själv delta under processen annat än 

genom att styra samtalet, så att de inte avlägsnar sig allt för mycket från intervjuämnet 

(Trost, 1997, s.25). Fokusintervjuer brukar inledas med att den som håller i intervjun 

ger en bakgrund till ämnet. Därför delades en kort bakgrundstext ut innan intervjun 

började, som en ingång till ämnet. Endast det absolut nödvändigaste togs upp i texten, 

för att undvika att färga informanternas åsikter med för mycket information om 

ämnet. Under intervjun användes sedan ett diskussionsschema med ett antal frågor 

som fungerade som en checklista. Schemat fungerade som ett verktyg i att styra över 

diskussionen och se till att alla områden som borde innefattas i forskningsintervjun 

täcktes (Livingstone & Lunt, 1993, s.8). På listan fanns frågor som var kopplade till 

studiens syfte, frågeställningar och teori. Frågorna delades in i rubrikerna 

Habitualness, Socialness och Referential space för att säkerställa att inget av 

områdena som ligger till underlag för undersökningen skulle förbises. 

I en forskningsintervju får miljön får gärna vara så informell som möjligt så att 

informanterna slappnar av och öppnar upp för en diskussion (Livingstone & Lunt, 
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1993, s.6). Därför ägde intervjuerna rum i hemmamiljö, där alla kunde vara bekväma 

och intervjun kunde spelas in ostört. Båda intervjuerna spelades in och pågick i 

ungefär en timma vardera. Anteckningar fördes parallellt för att säkra upp för tekniska 

missöden, men även för att kunna notera betraktelser som inte framkommer endast i 

orden.  

  Fördelen med fokusgrupper är att intervjun ger utrymme för interaktion i 

gruppen som kan leda till en större och djupare insikt hos den enskilde. 

Grupprocesserna ger möjlighet till att bygga vidare på varandras idéer och uppslag 

(Trost, 1997, s.27). Genom en intervju går det till skillnad från en enkät att vara mer 

flexibel. Det går att följa upp tankar och oklarheter (Livingstone & Lunt, 1993, s.12). 

Informanterna var duktiga att själva ställa frågor vid oklarheter, när de inte förstod 

vad en annan informant menade. Det var bara ett fåtal gånger under intervjuerna som 

samtalet behövde struktureras upp. En annan fördel med fokusgrupper är att de 

genererar mångfald och visar på skillnader, både inom och mellan grupper 

(Livingstone & Lunt, 1993, s.18). Efter att intervjuerna genomförts har de 

transkriberats i sin helhet (förutom hälsningsfraser och liknande). Detta för att få en 

bättre överskådlig blick och göra materialet mer lättillgängligt. På så sätt undveks att 

något skulle missas i analysen av intervjuerna, vilket är en trygghetsfaktor för 

studiens tillförlitlighet.  

 

3.4 Reliabilitet och validitet 
	  
Reliabilitet och validitet är två begrepp som vanligtvis inte brukar vara med i en 

kvalitativ undersökning, men tas trots det upp här för att stödja upp analysen och 

påvisa trovärdigheten i uppsatsen. Av den anledningen har reliabilitet och validitet 

tagits i beaktning genomgående under uppsatsskrivandet.  

Reliabilitet är ett mått på en undersöknings tillförlitlighet. I insamlandet av 

data till studien är det för reliabiliteten viktigt att som intervjuare vara både lyhörd 

och uppmärksam. Idén är att oavsett vem som ställer frågan, och när den ställs, ska 

svaret vara detsamma. Detta bygger på en föreställning om att en individ är statisk i 

sina föreställningar och åsikter. Problemet är att en individ inte är statisk. Därför blir 

svaren nödvändigtvis inte desamma varje gång samma fråga ställs (Trost, 1997, s. 

101).  I denna studie och under dessa intervjuer, var målet att delta i diskussionen så 
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lite som möjligt för att undersökningen skulle bli tillförlitlig. Exempelvis har inga 

ledande frågor ställts för att tvinga fram de svar studien önskar.  

 Validitet handlar om hur trovärdigt och sanningsenligt ett inlägg från en 

person som blir intervjuad är. Vid kvalitativa intervjuer strävar forskaren oftast efter 

att komma så nära som möjligt för att få en djup förståelse för det som undersöks. Det 

är därför viktigt att vara korrekt och tydlig i till exempel frågor och i beskrivningen av 

sitt ämnesval (Trost, s. 101). I denna studies intervjuer säkrades noggrant att alla 

informanter hade en gemensam förståelse för centrala begrepp och var införstådda 

med definitionerna av dessa (såsom vad en VoD-tjänst är och vad det innebär). 

Reliabiliteten och validiteten kan påverkas av flera olika faktorer, dessa kan vara både 

långsiktiga – en faktor som påverkade informanten innan den kom till intervjun eller 

kortsiktiga – något som händer i samband med intervjun.  

 

3.5 Etiska överväganden 
	  
Ur ett etiskt perspektiv har studien följt tre riktlinjer i arbetet med uppsatsen och 

genomförandet av intervjuerna. Den första riktlinjen som studien följt är Informerat 

samtycke. Det är viktigt att informanterna i intervjun vet vad det blir intervjuade för, 

det vill säga uppsatsens syfte och upplägg (Kvale, 2009, s.87). I arbetet med studien 

har det arbetats med att finna en balans i att förklara så att informanterna får en 

uppfattning om ämnet men att samtidigt inte ge för mycket information då det kan 

färga svaren som ges i intervjuerna. I studien har informanterna underrättats om att 

det är frivilligt att delta i undersökningen och att de när som helst kan dra sig ur. Den 

andra riktlinjen är Konfidentialitet, vilket innebär att undersökningen är anonym. Data 

som samlats in ska bearbetas och framställas på ett sätt så att det inte går att urskilja 

vem som har deltagit i undersökningen (Kvale 2009, s.89). I undersökning nämns 

ingen informant vid namn. Till denna andra riktlinje räknar punkten tystnadsplikt in i 

studien. De som intervjuas har rätt till sin egen integritet (Trost, 1997, s. 95). 

Avslutningsvis, den tredje riktlinjen konsekvenser innebär att sammanställa 

undersökningen på ett korrekt och respektfullt vis så att ingen som deltagit tar illa vid 

sig (Kvale, 2009, s.90). Alla informanter har fått möjligheten att läsa undersökningen 

innan den lämnats in och visats för andra utomstående personer.  
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3.6 Metodkritik 
	  
Då fokusgrupper är en kvalitativ forskningsansats går det inte att göra statistiska 

slutsatser om populationen såsom det går att göra med en kvantitativ undersökning. 

Kvalitativa undersökningar kan inte ligga till grund för statiskt signifikanta 

korrelationer eller kausala slutledningar (Livingstone & Lunt, 1993, s.12). Den 

kvalitativa forskningen ger istället en djupare förståelse för ett ämne hos specifika 

individer. Vanlig kritik av både reliabilitet och validitet av fokusgrupper är att de är 

för kreativa för att vara informativa. Det går dock lätt att vända på kritiken till att se 

det som en fördel för kvalitativ forskning. Fokusgruppen funderar som ett 

sammanhang som utmanar, ger utarbetade och utvecklande tankegångar och 

möjliggör exempel på givna påståenden (Livingstone & Lunt, 1993, s.16).   

 En utmaning i den här studien var att genomförandet av intervjuer begränsades 

av att intervjuerna utfördes av uppsatsskrivaren, som i arbetet med denna studie 

intervjuade för första gången. Med mer erfarenhet hade intervjuerna kunnat bli än mer 

givande. En mer erfaren intervjuare vet när den ska gripa in, ställa frågor och styra 

intervjun. Ibland kunde för mycket tid spillas på något som inte var relevant för 

studien.          

 Något som är problematiskt är att tolka det material som samlats in. Vid en 

gruppintervju är det inte bara yttranden i svar på direkta frågor mellan en enskild 

intervjuare och en enskild informant.  Det är ett fritt flödande samtal där flera teman 

kan behandlas samtidigt (Livingstone & Lunt, 1993, s.17). I arbetet med studien har 

fokus legat på att systematiskt och noga behandla materialet för att försöka urskilja 

och tydliggöra individernas respektive ståndpunkter utifrån samtalet, något som 

stundtals varit svårt.  

 Vid en indelning av materialet har vissa områden ibland gått in i varandra. Det 

har därför emellanåt varit svårt att avgöra vilket material som ska behandlas under 

vilken rubrik och område. Efter noga överväganden har materialet delats in i det 

området där det fyller mest funktion och relevans. 
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4. Analys 
	  
Nedan följer en redogörelse och analys av studiens insamlade material. Analysen är 

uppdelad i den teoretiska analytiska modellens tre områden av individualisering, 

Habitualness, Socialness och Referential space. Detta för att det ska bli tydligt och 

lättorienterat. I vissa fall är uppdelningen problematisk då områdena ibland går in i 

varandra, till exempel att ett beteende i den ena kategorin påverkar beteendet i en 

annan. De två fokusgrupperna som ligger till underlag för analysen kommer inte att 

behandlas var och en för sig utan efter område och tema.  

 

 

Individerna som har deltagit i undersökningen kommer att betecknas följande: 

 

	  

4.1 Habitualness 
	  

– Fördelen med VoD-tjänster är friheten, man kan se på ett innehåll när man vill, man behöver 
inte styra sin vardag efter sitt tittande, utan kan anpassa tittandet efter sin egen tid och sina 
egna vanor. (I.3) 

  
– Jag anpassar inte mitt tittande efter en tablå, utan jag tittar när jag själv har lust att titta. I och 
med att jag använder mig av VoD-tjänster följer jag ingenting på tv längre. Det är inte så att 
jag varje onsdagkväll klockan 19.00 ser på House of Cards1. (I.7) 

 

Habitualness behandlar det vanemässiga beteendet, och till samma område hör därför 

även det oregelbundna beteendet. Informanterna var överens om att den största 

fördelen med VoD-tjänster är valfriheten, att tittandet inte är ”bundet till tid och rum” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Serien	  produceras	  av	  Netflix	  och	  sänds	  inte	  på	  tv,	  första	  säsongen	  släpptes	  2013	  (Imdb,	  2014).	  

Fokusgrupp 1: Informant 1-4 

Informant 1: Man (I.1) 

Informant 2: Man (I.2) 

Informant 3: Kvinna (I.3) 

Informant 4: Kvinna (I.4) 

 

Fokusgrupp 2: Informant 5-9  

Informant 5: Kvinna (I.5) 

Informant 6: Kvinna (I.6) 

Informant 7: Kvinna (I.7) 

Informant 8: Man (I.8) 

Informant 9: Man (I.9) 
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(I.5). Som i de ovan sagda citaten av I.3 och I.7, är individens tittande inte längre 

knutet till en fast tablå. 

 Tittare idag, behöver inte ha en fast rutin eller vanemässigt placera sig framför 

tv:n på ett specifikt, exakt klockslag, för att se sitt/sina favoritprogram. Genom VoD-

tjänster är utbudet tillgängligt konstant och det går att se när som helst på dygnet. Den 

första fokusgruppen diskuterade kring fenomenet primetime.  

  
– Primetime är nog delvis ett inrutat beteende och inte ett av tv konstruerat beteende som 
många förknippar det med. Primetime är anpassat efter individers vanemönster, människor 
kommer hem efter till exempel jobbet, äter middag, sen finns ett gap innan de ska sova. Det 
blir en naturlig primetime där ingen annan naturlig aktivitet tar plats. Det är vad en individ gör 
runt sitt tittande som styr, det kommer en naturlig tid för att titta, vid den tiden kan man själv 
välja vad man vill se på i och med VoD. (I.1)  
 

Informanterna i fokusgrupp ett var överens om att, i och med att de mycket på grund 

av sina arbeten har mest tid över på kvällarna så sker deras tittande vanligtvis då. 

Även informanterna i fokusgrupp två tittar mest under kvällstid.  

  
– Jag tittar varje dag mellan 19.00–22.00 inte alla de timmarna men inom det tidsspannet. (I.9) 

 
– Jag skulle säga att mina tittarvanor är typ mellan sju till tio på kvällarna två kvällar i veckan. 
Då ser jag antingen ikapp serier eller på en film. (I.8)  

 

Gemensamt för båda grupperna är att de tittar på VoD under så kallad primetime, för 

att förtydliga, de ser under tidsspannet för vad som räknas som primetime. En skillnad 

mellan deras beteende i användandet av VoD jämfört med primetime på linjär tv, är 

att de inte börjar titta vid ett fast klockslag som till exempel exakt klockan 20.00 då 

ett tv-program börjar. Istället gör individerna klart den syssla de håller på med i lugn 

och ro, och när de är klara med sysslan börjar de titta på VoD, inte på ett fast 

klockslag utan kanske 20.17. De behöver inte vänta in/avbryta den aktivitet de utför 

för att anpassa sig efter en fast tablå. En annan skillnad informanterna upplever 

mellan VoD-användande och linjär tv, är att det inte längre finns någon innehållsrutin. 

Tidigare när de såg på linjär tv tittade de på exakt samma program klockan 20.00 

varje tisdag. Nu varierar inte bara klockslaget utan även innehållet från vecka till 

vecka. En individ ser på serie X en tisdag klockan 20.17 för att nästa tisdag klockan 

20.45 se ett avsnitt av serien XX.  
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Ett nytt fenomen som har uppkommit i och med VoD är möjligheten att se flera 

avsnitt av en specifik serie eller annat innehåll i sträck, det går att själv styra hur 

många avsnitt som ska tittas på och i vilken takt. Ifall en person önskar och aktivt 

väljer, går det att se en hel säsong av en serie på en dag.  
 

– Jag känner flera som kollar igenom en serie i veckan, långa serier, de skulle kunna se hela 
Vänner2 på en vecka. Personligen så vill inte jag heller bara kunna se ett avsnitt per vecka, 
utan se tre säsonger direkt. (I.9)  

  
– Jag ”binge:ar” [sträcktittar] ofta serier. Vissa snöar in sig och de ”binge:ar” konstant. (I.8) 

 
– Den största skillnaden mellan VoD och linjär tv är att på tv ser man på ett serieavsnitt när 
det sänds, ser man via till exempel Netflix är det mycket enklare att sträcktitta tre avsnitt, det 
gör man både gärna och oftast. Det är enkelt att tänka ”bara ett till”. (I.1) 

 

 

En av tjejerna i fokusgrupp två kallade sig själv för en periodare.  

 
 – För mig går det i perioder, när jag börjar se på en viss serie blir jag fast. Då streamar jag varje 
dag för att jag vill hela tiden se mera. På det sättet är jag väldigt oregelbunden i mitt tittande. (I.6)  

 

De andra informanterna i fokusgrupp två höll med om att tittandet inte är konstant och 

jämt fördelat utan det varierar och går i perioder, och att de kan fastna för en specifik 

serie. De tar sig då mer tid att titta på VoD-tjänster för att de längtar efter att se ett 

specifikt innehåll, de kan inte hålla sig till en fast rutin och se nästa avsnitt 

exempelvis en vecka efter. Under vissa perioder upplever individerna att de tittar mer 

medan andra mindre, beroende på om de har fastnat för ett specifikt innehåll eller 

inte. För två av informanterna är tittandet även knutet till specifika dagar.  
 

– Måndagar har blivit min dag då jag ser som mest på VoD. (I.9) 
 
– För mig är det torsdagar och fredagar. (I.8) 

 

De två informanterna är bra vänner i verkligheten och trots detta skiljer sig deras 

vanemönster helt från varandra. De tittar på ett innehåll den/de dagar som passar dem 

som individer bäst, de anpassar inte dagarna efter varandra för att kunna se på ett 

innehåll tillsammans. Många serier har säsongsuppehåll vilket gör att om man följer 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  En	  tv-‐serie	  som	  sändes	  under	  1994-‐2004	  i	  USA	  med	  tio	  säsonger.	  Varje	  avsnitt	  är	  ca	  22	  min	  
långt	  (Imdb,	  2014).	  
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en serie på linjär tv måste individen finna sig i det uppehållet, något de inte behöver 

göra i ett VoD-användande. 

 
– Det är aldrig att man tänker: ”nu ska jag följa det som går på tv en gång i veckan och sedan 
har uppehåll hela sommaren”. (I.7) 

 

Det går att ”titta i sin egen takt” när man ser på VoD till skillnad från tv. Takten är 

något som påverkas av en individs egna vanor och att det inte längre är en 

förutsättning att hålla sig till en tv-tablå för att kunna följa till exempel en serie. 

Momentet att behöva vänta till nästa gång ett avsnitt sänds på linjär tv, som anses som 

onödig väntan är i och med VoD struket.  

 
– En av mina favoritserier såg jag första avsnittet av på tv. Jag tyckte att den hade potential 
och då letade jag upp den på en VoD-tjänst och fortsatte kolla på den där. (I.9) 

 
– Till exempel kan det vara så att man av en händelse råkar se avsnitt nummer fyra av en serie 
som man tycker verkar bra på tv. Det är inte så att man fortsätter följa den på tv utan man letar 
istället upp den på en VoD-tjänst och ser den från början i sin egen takt. (I.8)  

 

Ett beteende som kom fram under fokusgruppsintervjuerna som I.9 och I.8’s citat 

pekar på är att även om man råkar upptäcka ett specifikt innehåll på tv:n, överger man 

den snabbt för att kunna följa sina egna vanor. Individerna går även tillbaka i tiden, 

det vill säga att individerna inte följer tv:ns tablå och fortsätta titta på avsnitt fem som 

visas veckan efter utan de utgår från sina egna tablåer och börjar se serien från början.   
 

– Förut kunde det vara så att man anpassade sig efter tv-tablån nu kan jag skjuta mer på mitt 
tittande. Jag tänker ofta, ska jag se på någonting idag, näeee… jag har inte så mycket tid, jag ser 
några avsnitt i helgen istället. (I.4) 

  
– Det som jag faktiskt kan se på linjär tv ser jag hellre på VoD-tjänster för att jag kan styra tiden 
själv. Jag tittar kanske på ett program eller serieavsnitt efter det redan har gått på tv eller om 
möjligt före. För mig handlar det om att jag kan styra själv när jag ska se på något inte att jag ska 
kasta mig över en serie för att det som finns tillgängligt tidigare på en VoD-tjänst. (I.1)   

 

För både I.4 och I.1 är det viktigare att kunna styra sin egen tid, sina egna vanor och 

skjuta på sitt tittande än att ta del av ett innehåll så fort som möjligt. Det diskuterades 

även i fokusgrupperna om hur de tror och upplever att individers vanor ser ut i 

relation till sysselsättning.  
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– Jag tror att en persons streamingvanor varierar mycket, inte bara beroende på hur man är 
som person utan personens sysselsättning. Har man ett fast jobb är man inte lika flexibel med 
sin tid och det blir nog mer fasta vanor, är man student tittar man nog mer på dagtid. (I.5) 

 
– När jag pluggade tittade jag massor oavsett tid på dygnet, jag hade mer tid att disponera som 
jag ville. Nu tittar jag inte alls lika mycket, kanske om jag är ledig under en längre period. 
(I.2)  

 

I och med VoD-tjänster och att ett innehåll är tillgängligt hela tiden går det att se på 

vad man själv tycker är ett bra innehåll inte bara under primetime utan även mitt på 

dagen. Åsikten om hur en individs rutin ser ut och hur mycket den använder sig av 

VoD upplevs som väldigt individuellt var alla informanter överens om, oavsett vilken 

fokusgrupp de tillhörde. Något som ansågs vara en stor skillnad sett till tittarvanor är 

hur flexibel en person är. Om man är student har man möjlighet att vara mer flexibel 

med sin tid, det går att titta mer på dagtid, man kanske är uppe senare och tittar vissa 

dagar än de med fast jobb och så vidare. Vanor och rutiner upplevs inte bara bero på 

en persons karaktärsdrag utan möjligheterna som en person har att disponera över sin 

tid.      

 

4.2 Socialness 
	  
Socialness verkar i det sociala rummet. Centralt är vem en individ tittar med, om den 

ser ensam eller med andra. 

  
– Mitt tittande har förändrats ur en social aspekt. Jag saknar att göra ett event av det. Jag tror 
att den första serien var OC3, då samlades man sex kompisar hemma hos en av kompisarna 
och såg den veckans avsnitt. Så fortsatte man att göra det varje vecka. Det var lite härligt att 
man hade det gemensamt. Alla var lite peppade. Nu är det annorlunda, man sitter själv eller 
med kanske en till och ser på en seriesäsong. Sen är det gjort och man tänker: ”jahapp, nu har 
jag sett den, den var bra” men utöver det reflekterar man inte mer över det. (I.2)  

 

Informanterna i den första fokusgruppen diskuterade mycket kring den sociala 

aspekten av ett tittande. Något som de upplever har försvunnit i och med VoD-tjänster 

är ”det större sammanhanget” förut fanns det en uppladdning inför deras tittande. De 

visste att ”om två dagar ska jag hem till X och se på samma serie som vi ser 

tillsammans på varje vecka”. De blev mer en känslomässig, gemensam koppling till 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  The	  O.C.,	  tv-‐serie	  som	  sändes	  mellan	  2003-‐2007	  i	  USA,	  började	  sändas	  8	  april	  2004	  i	  Sverige	  
(Imdb,	  2014).	  
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vad det såg på och en form av samhörighet när de såg tillsammans.  De reflekterade 

över filmtittandet på samma sätt. Att det var ett större engagemang och att de tidigare 

innan VoD gjorde ett event av det. 

 
– Förut när man skulle hyra film var det som en form av ritual, man hyrde aldrig film ensam 
utan man gick ett gäng, köpte godis, stod länge och väl i videobutiken och valde film för att 
sedan gå hem och se den. (I.4) 

 

Fokusgrupp två har liknande åsikter, de tog även upp hur tittandet på VoD-skiljer sig i 

det sociala jämfört med att gå på bio.  

  
– Skillnaden att gå på bio idag är att man är ute efter själva biokänslan. Det är inte innehållet 
man är ute efter, det kan jag se via VoD-tjänster, utan det centrala är upplevelsen. (I.6) 

 
– Jag går på bio för att umgås och träffa kompisar, det blir en helkväll av det. (I.7) 

 

I en bioupplevelse läggs ytterligare en dimension till, det blir en ”helkväll” av det. 

Informanterna beskrev att de går på bio för att de söker det sociala umgänget som är 

kopplat till bioupplevelsen. Likt med videohyrning är en stor del av upplevelsen det 

sociala som är kopplat till eventet, med bio är det att välja biofilm, kanske äta middag 

tillsammans innan, eller åtminstone ses lite innan för att köpa popcorn.  

Tittar man i hemmet upplever informanterna att ett nytt beteende uppstått som 

inte fanns innan VoD. Det nya beteendet är att när informanterna inte är ensam 

hemma kan det ändå vara så att informanterna tittar på ett eget valt innehåll samtidigt 

som den andra personen/personerna ser på sitt egna valda innehåll. En individ kan se 

på ett innehåll på en dator medan en annan ser på ett annat innehåll på till exempel en 

surfplatta. Det rådde lite olika meningar om ifall det samtidigt gick att vara social 

medan individer tog del av olika innehåll. 

  
– I till exempel en familj eller om man är flera som bor tillsammans, finns ett nytt socialt 
beteende, alla kan se på flera olika saker samtidigt. Någon kan se på sin dator medan någon 
annan kan se på sin iPad. Det kan ändå gå och småprata lite, kan inte det vara en ny form av 
gemenskap? Är det sämre? (I.1) 

 

En annan av informanterna höll med om att det idag var ett vanligt beteende, men 

ansåg att den sociala interaktionen blir mindre. 
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– Jag tror inte att det blir någon gemenskap över huvud taget, om alla är inne i sina olika saker 
och om det är tillräckligt bra sitter man inte och småpratar utan då är man inne i sina olika 
världar. (I.3)  

 

Informant I.2 tog upp ytterligare en dimension av ett osocialt tittande: 

 

– Jag tycker det är tråkigt att alla barn sitter uppkopplade hela tiden och tittar på saker. De 
kommer aldrig att få tråkigt eller inte vara sysselsatta någonsin.  De känner aldrig tristess och 
känner därför inte behovet att de måste interagera med någon annan. (I.2)  
 

Idag upplever individer inte bara att de är mindre sociala i själva tittandet och tittar 

själva istället för med andra, utan i och med de hela tiden har möjligheten att titta på 

något och underhålla sig själva finns en risk att de blir mindre sociala i sin vardag. 

Den tiden som tidigare spenderades med att interagera med andra, kan nu spenderas 

till viss del framför datorn tittandes på till exempel en serie. Båda fokusgrupperna 

drog slutsatsen att de tittar överlägset mest på innehåll själva.  

 
– När jag tittar på något är jag nästan alltid hemma och tittar ensam på det jag ser på. (I.7)  

 

Fokusgrupp ett började sätta procentuella siffror på hur mycket de upplever att de 

tittar ensamma. Alla gissade att de tittar över 90 % själva förutom I.3. Hon upplever 

att hon tidigare befunnit sig på samma procentsnivå, men sedan hon fick en 

inneboende trodde hon att siffran ligger på cirka 80 %. Vilket fortfarande är en 

mycket hög procentandel.  

 
– Det var länge sedan jag såg ett program tillsammans med någon annan. Jag skulle säga att 
jag ser 98 % själv. (I.2) 
 
– Där låg jag också innan, för inte så länge sedan fick jag en inneboende. Trots det ligger mitt 
tittande fortfarande på 80 % ensam. (I.3) 

 

Det sociala beteendet är för dem knutet till ett medium. I de fall de tittar ensamma 

tittar de på VoD-tjänster, oftast på sin dator. Är de däremot flera som ska se på något 

är chansen större att de tittar på tv-kanaler.  

 
– Ser man på tv är det för att det är en mysig traditionsgrej som man gör tillsammans med 

andra. Det blir helt enkelt en mer social upplevelse av att se på tv, när jag tittar på VoD gör 
jag det själv. (I.5)   
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– Jag och I.5 började följa ett program tillsammans på tv för inte så länge sen, det blev en 
social grej. Det har aldrig tidigare hänt att vi har följt någonting tillsammans tidigare trots att 
vi känt varandra i 3 år. (I.7)  
 

I fall informanterna tittar på tv eller inte, var hos dem också knutet till en känsla av 

sällskap och gemenskap, oavsett om man tittar själv eller inte. Informanterna upplever 

en känsla av att ha sällskap i att sätta på tv:n, de behöver inte aktivt titta på innehållet 

utan det kan figurera i bakgrunden, men för informanterna känns linjär tv mer levande 

än en VoD-tjänst. Mycket av detta beror på kopplingen mellan tv och att det sänds 

live. Det spelar egentligen ingen roll vad det är för innehåll som sänds, utan det är 

själva känslan av att samma innehåll sänds samtidigt till alla som tittar på samma 

kanal. I undersökningen var det tydligt att livekänslan var mer knutet till det sociala i 

tittarakten än själva innehållet de såg på, till exempel om programmet i sig var 

direktsänt eller inspelat ett halvår tidigare.  

  
– Jag tror bara att det är själva grejen att komma hem en fredagskväll, säg att man ska sitta 
hemma själv, då tycker jag att det känns härligare att faktiskt se på det som sänds klockan åtta 
oavsett vad det är för program. Även om jag nödvändigtvis inte tycker att det är det bästa 
programmet så kan jag tycka om att se på det bara för känslan att det sänds just nu. Det är en 
känsla av gemenskap. (I.4) 

 
– Livesändningen och framförallt livekänslan kan VoD-tjänster inte riktigt ersätta än.  Det är 
för mig en stor skillnad mellan tv och VoD. Även om man tittar på ett liveevent via en VoD-
tjänst kommer eventet att ligga kvar och finnas tillgängligt även senare. Tittar man på ett 
event på linjär tv får man verkligen känslan av att det är där och då. (I.1) 

 

Tv idag försöker att interagera med tittare.  Oavsett om en individ tittar ensam eller 

inte kan den vara socialt aktiv och ha en gemenskap med andra personer medan den 

ser på någonting live. Detta utan att den behöver infinna sig i ett gemensamt rum med 

en annan person.  

 I.2 menar att han inte är med i tv:ns gemensamma sfär eller interagerande då 

han nästan aldrig ser på tv utan till största del ser på VoD.  

 
– Jag är inte riktigt en del av tv-världen. Det märkts väldigt tydligt på facebook och twitter. 
Där kan alla tycka till och tänka vilket gör att det blir ett gemensamt rum. Det i sin tur gör att 
det blir en gemenskap i Sverige när man tittar på något som sänds just nu. (I.2)   

 

I.1 resonerade krig hur VoD i framtiden kan få en annan social funktion i och med 

livesändningar via VoD. Eftersom att livesändningar är tydligt kopplade till att se 
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tillsammans med någon annan, eller en känsla av gemenskap är det ett sätt att göra 

VoD-tjänster till ett medium där man tittar flera.  

 
– Det är intressant att se på radions utveckling. Radion var någonting familjer samlades kring 
på 1930-talet. Det var något socialt i och med att man satt och lyssnade tillsammans. När tv:n 
kom trodde man att radion skulle dö ut men radion finns fortfarande kvar. Det är bara det att 
idag är det ett visst innehåll som fungerar på radion. Den sociala delen med radiolyssnande 
har helt försvunnit med radio. Kanske kommer samma sak hända med tv, att det sociala 
förvinner och flyttas över till VoD. Helt enkelt att man ser tillsammans på ett liveevent på 
VoD istället. (I.1) 

 

Filmtittandet var ett område som diskuterades i de båda fokusgrupperna. Filmtittandet 

är för informanterna kopplat till om de tittar med någon. Informanterna upplever att 

det är själva innehållet som de ska se på som avgör den sociala situationen, ifall de 

tittar på något i sällskap med någon annan eller inte.  

 
– Jag har sett på en del filmer på den senaste tiden men det är av den enkla anledningen att 

jag har en inneboende just nu. Förr när man tittade på linjär tv gick det att följa saker 
tillsammans. Nu tittar jag och min inneboende inte på tv längre. Vilket gör att vi sätter på en 
film när båda är hemma och vill titta tillsammans via en VoD-tjänst. (I.3)  

 
– Det är väldigt sällan som jag ser själv på en film, då tittar jag nästan alltid med någon. (I.8) 

 

Gemensamt för fokusgrupperna var att de ansåg att även fast VoD är mobilt (så länge 

det finns internetuppkoppling) upplever de att tittandet fortfarande sker mestadels i 

hemmet. En skillnad från linjär tv och idag är när de tittar på VoD går de inte hem till 

någon annan för att titta, eller bjuder hem externa människor för att se på någonting 

tillsammans.  

 
– Tittandet sker fortfarande i hemmet, det är inte så att man går hem till någon annan och 
tittar, eller bjuder hem några. (I.1)  

 

Något som är vanligt förekommande hos informanterna är att de lånar någon annans 

användarkonto till en VoD-tjänst för att kunna se på innehåll. Förut med linjär tv som 

inte är mobilt, gick informanterna hem till någon och såg tillsammans med andra de 

innehåll de själva inte hade tillgång till i hemmet.  

 
– Jag måste erkänna att jag lånar mina föräldrars användare till olika VoD-tjänster som jag 
tittar på hemma i mitt eget hem. (I.2) 
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– Jag har bland annat lånat mig av I.4’s användare till en VoD-tjänst utan att vi tittade 
tillsammans, utan jag satt hemma hos mig och såg genom hennes användare. (I.3)  

 

Idag, när informanterna använder sig av någon annans användarkonto för sitt tittande 

går de inte hem till den personen och tittar tillsammans, eftersom att de har möjlighet 

att låna användarkontot och fortfarande titta i sitt eget hem. Informanterna diskuterade 

även kring var de tittade på VoD-tjänster. 

 
– Jag har länge haft en dålig vana att jag måste titta på något precis innan jag sover, tiden för 
när jag går och lägger mig kan variera men vanan är densamma. (I.2) 
 
– Jag är exakt lika dan, jag ser ofta på en serie i sängen, för mig är det ett sätt att koppla av. 
(I.3)   

 

Merparten av informanterna tar med sig datorn till sängen och tittar ensamma på ett 

innehåll precis innan de somnar. Tittandet har traditionellt sett varit bundet till 

hemmet, framförallt vardagsrummet. Tittandet upplevs fortfarande vara bundet till 

hemmet men har flyttat in även i sovrummet.  

 

4.3 Referential space 
 

Referential space undersöker huvudsakligen två element. Dels ser det till utbudet och 

vad en individ ser på. Den andra delen är hur individer diskuterar kring det som de 

tittar på. Informanterna i de två fokusgrupperna menar att VoD-tjänster till stor del 

har ersatt deras tv-tittande.  

 
– Jag har en vanlig tv hemma men har inget behov av en tv. (I.2) 
 
– Förut tittade jag alltid på tv, nu kanske jag ser 10 % av den tiden jag tittar på tv. Resten av 
tiden ser jag på olika VoD-tjänster. (I.3) 
 
– Jag tittar nästan aldrig på tv längre. Det är mycket lättare att bara gå in på en VoD-tjänst och 
titta på det man vill se på. (I.4) 
 
– Jag tittar nästan aldrig på tv längre. (I.8) 

 

De konstaterar att valmöjligheterna är fler och utbudet mycket bredare om man 

använder sig av VoD jämfört med linjär tv. Några av de tjänster som informanterna 

använder är Netflix, Viaplay, HBO Nordic och tv-kanalernas egna playtjänster. Den 
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betaltjänst som alla informanter i intervjuerna använder sig av och var mest bekanta 

med är Netflix. 

Den form av innehåll som informanterna i fokusgrupperna fortfarande helst tar 

del av via linjär tv är framförallt nyheter men även sport. Det är innehåll som de anser 

att de skulle kunna ta del av via VoD-tjänster men föredrar att se på linjär tv.  

 
– Det jag använder tv till är när jag ser på nyheter och sport. Annars använder jag den aldrig. 
(I.2) 

 
– Det jag använder tv:n till är att se på nyheter, vilket jag gör varje morgon. (I.7) 

 
– Nyheter skulle jag aldrig se på VoD. Det är klart att det går att göra men jag gör aldrig det. 
(I.9)  

 

Det finns ytterligare en kategori förutom sport och nyheter som informanterna vill se 

på linjär tv, det är vad en informant kallar för folkkära och stora format. Ett av 

exemplen som kommer upp under diskussionerna är Melodifestivalen.  

 
– Jag ser på tv vid stora format såsom Melodifestivalen4 eller Så mycket bättre5. Format som 
känns väldigt folkliga och som är ”snackisar”. (I.4) 

 

Något som informanterna tidigare ”bänkat” sig framför på linjär tv är efterlängtade 

premiärer. Eftersom VoD-tjänster lägger upp serieavsnitt i samma takt som de sänds i 

USA, läggs serier upp på tjänsten tidigare än vad de visas på svensk tv. Vilket gör att 

informanterna redan sett innehållet på en VoD-tjänst när det väl ska ha premiär på 

linjär tv i Sverige. Fenomenet med stora premiärer upplevs vara på väg från linjär tv 

till VoD istället. 

 
– Idag när det är stora premiärer för serier är det inte som förut då en serie hade premiär på tv 
och alla var taggade för det. Nu vill alla ha tillgång så fort som möjligt vilket VoD möjliggör. 
Game of Thrones6 hade premiär den 7 april [2014] men eftersom att serien inte går på tv här i 
Sverige då, så tittar man på premiären på HBO Nordic där man får tillgång till avsnittet direkt. 
(I.3) 

 

En av informanterna tog upp ett specifikt exempel där det för honom känns väldigt 

viktigt att få tillgång till ett serieavsnitt snabbt.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Melodifestivalen,	  en	  musik(sång)tävling	  som	  sänts	  på	  SVT	  sedan	  1958	  (SVT,	  2014).	  
5	  Ett	  musikprogram	  som	  har	  sänts	  på	  Tv4	  sedan	  2010	  (Tv4,	  2014).	  
6	  Game	  of	  Thrones	  en	  serie	  som	  produceras	  av	  HBO,	  första	  säsongen	  sändes	  2011	  (Imdb,	  2014).	  
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– Man får tillgång till ett innehåll mycket tidigare via VoD än tv. En skillnad idag är att det är 
globaliserat och att vi i Sverige är ikapp med USA som producerar många bra serier. Till 
exempel South Parks7 avsnitt handlar ofta om en världsnyhet och då är det viktigt att man ser 
det avsnittet i närhet till händelsen för att det ska vara aktuellt. Idag har South Park sin egen 
streamingsida där det går att gå in och se avsnitten precis när de släpps vilket gör att det känns 
aktuellt. Tidigare var man tvungen att vänta på att de skulle sändas ett år senare på en tv-kanal 
efter att nyheten inträffat. Det känns mycket mer som att man har fingret på pulsen. (I.8)  

 

VoD-tjänsterna har inte bara ett mycket större utbud än linjär tv, innehållet finns 

dessutom tillgängligt hela tiden. Det har även börjat läggas upp innehåll som är 

exklusivt för VoD-tjänster. Till exempel produceras serier och innehåll som inte går 

att ta del av på linjär tv, som inte är tilltänkt för tv-formatet. VoD-tjänsterna har börjat 

producera sina egna serier och lägger upp hela säsonger på tjänsten direkt. 

 
– En förändring som jag har identifierat sedan VoD-tjänsterna kom är att jag ser på annat på 
VoD än vad jag ser på tv. Jag ser saker på streamingtjänster som inte ens går på linjär tv. Ett 
exempel är att jag ser på Netflix egna serier, det är något jag inte har möjlighet att se på linjär 
tv och helt enkelt adderar till utbudet. (I.1) 

 

Serietittandet upplevs för informanterna som en stor del av deras individualiserade 

beteende. På grund av den ständiga tillgängligheten av innehåll, upplever individerna 

att de inte är i samma tittarfas som vänner och bekanta. Då individer själva styr sitt 

tittande har valmöjligheten att välja sitt egna innehåll lett till en ökad selektivitet. Den 

ökade selektiviteten har gjort att informanterna är mer nischade och inte följer samma 

innehåll som till exempel sina vänner. Även om de följer samma innehåll befinner de 

sig inte på samma avsnitt, utan de befinner sig i ofas i relation till andra vänner. 
 

– Serietittandet är individuellt. Är man två går det inte att se på en serie. Även fast det kan 
hända att man följer samma serie ligger man oftast inte i fas med andra. (I.3) 

 
–Med serier så är man aldrig på samma ställe som någon annan. Ifall man skulle vilja kolla 
med någon annan är det inte så troligt att man är på samma avsnitt. (I.6) 

 
– Jag är mycket mer selektiv i mitt tittande idag när jag använder mig av VoD jämfört med tv. 
Det går att vara mycket mer selektiv i och med det stora utbudet. (I.5)  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  South	  Park,	  en	  tecknad	  vuxenserie	  som	  började	  sändas	  1997	  (Imdb,	  2014).	  	  
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I och med de aktiva valen ökar intresset hos informanterna. De är mer aktiva i sitt 

VoD-tittande än tittandet på linjär tv. De fokuserar mer på sitt eget valda innehåll än 

något som blir serverat på linjär tv.  

 
– Jag är mycket mer fokuserad på det jag ser på när jag tittar på VoD för då har jag gjort ett 
aktivt val. (I.5) 

 

Individerna har olika preferenser och anser att olika innehåll är olika bra, vilket gör att 

de upplever att serietittandet fragmenteras i och med ökade valmöjligheter. 

 
– Jag är absolut mycket mer selektiv i mina val idag när jag tittar på VoD. Jag väljer ju 
ingenting jag själv tycker är dåligt. Andra kanske ser på andra saker men jag utgår ju från vad 
jag själv tycker. (I.5)  

 
– Idag ser man ju inte på något man tycker är dåligt, man streamar inte en dålig serie. Börjar 
man se på något man tycker är dåligt slutar man att titta och väljer en ny serie. Förut kunde jag 
ligga och kolla på tv:n utan att ens reflektera över vad som var på. (I.7) 

 

Med VoD är det inte heller någon aktör som väljer ut vad en tittare ska se på i och 

avsaknaden av en fast tv-tablå. En av fokusgruppsinformanterna underströk att han 

väljer sina egna nyheter. Detta leder till en ytterligare individualisering. 

 
– Tv väljer ut saker som dem tycker är bra och som man ska titta på, speciellt Nyheterna. 
Bakom Nyheterna finns en aktör som väljer ut och tycker att det här är viktigt för gemene man 
att veta. Det ser inte jag på, utan jag väljer mina egna nyheter inom specifika områden som jag 
är intresserad av. (I.8) 

 

Samma informant reflekterade även över att individualiseringen i vissa fall kunde 

vara en nackdel. 

 
– I och med att jag bara tittar på det jag verkligen vill och tagit ett aktivt val i det missar jag 
massa annat. Ser man på fredagsfilmen som går på tv en fredagskväll kommer nyheterna in 
emellan. Ifall man låter tv:n stå på får man lite allmänbildning mot sin vilja. Härom veckan 
missade jag en jättenyhet om ett plan som hade försvunnit och fick inte reda på det en förrän 
en vecka efter alla andra. Då är det inte en nyhet längre. (I.8)  

 

Något som underlättar för informanterna med VoD-tjänster är att de upplever att de 

lätt kan följa serier utan att behöva vara rädda att missa ett avsnitt. Eftersom de ansåg 

att det var svårt att följa innehåll på linjär tv tittade de slumpmässigt på det som 
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sändes just då, eller så försökte de följa serier men tappade intresset så fort de missat 

ett avsnitt.   

 
– Idag är det mycket enklare att titta mer, framförallt är det enklare att följa serier. (I.5) 
 
– Jag följer mer serier nu än innan då jag såg på tv, då var det inget specifikt jag tittade på 
utan på det som gick. (I.7) 
 
– Det är mycket mer lättillgängligt idag med VoD, förut var det en investering att börja kolla 
på något på tv, missade man ett avsnitt tänkte man ”äh skit samma” och så slutade man att 
följa den serien. (I.8) 

 

Med VoD-tjänster kommer ett aktivt val vilket innebär att individer redan innan de 

börjar titta på ett innehåll måste bestämma sig för vad de ska se på. Ett beteende som 

för fokusgruppsinformanterna skiljer sig från deras tv-tittarbeteende. Det händer inte 

att de går in på VoD-tjänsten och tar första bästa innehåll som dyker upp utan de gör 

noga ett aktivt val.  

 
– Med tv brukade jag zappa runt och fastna i något som inte var planerat. Det gör jag inte med 
VoD utan jag vet nästan alltid vad jag vill se innan jag ska titta på det. Detta för att man aktivt 
måste söka upp innehållet och göra ett aktivt val. (I.2) 

 
– Det skulle aldrig hända att man råkade sätta på en serie på Netflix som man inte hade tänkt 
se. Man skulle aldrig sätta på det om man inte tror att inte är intresserad och tror att det är bra, 
vilket kan hända med linjär tv. (I.3)  

 
– Med tv så slår man på den och blir serverad ett innehåll som ska underhålla en. Jag vill 
hellre titta på ett annat sätt på ett innehåll jag själv har valt. (I.8) 

 

En av informanterna ser i och med att man blir serverat ett innehåll på linjär tv som 

man inte själv har valt, är tv bortkastad tid. 

 
– Jag tycker att linjär tv är slöseri med tiden. Varför ska jag sitta och titta på något som är 
halvdåligt när jag kan titta på något som är bra? (I.2) 

 

Det reflekteras över att informanterna har andra krav på linjär tv jämfört med Vod. De 

vill se en serie från början, de vill inte börja fem minuter in i ett avsnitt och de vill 

inte börja mitt i en säsong. Eftersom att VoD ger individerna möjlighet till att se 

allting från början, trots till exempel att det var tre år sen serien sändes på linjär tv kan 
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de ställa annorlunda krav på VoD jämfört med linjär tv – VoD gör att de kan gå 

tillbaka i tiden.  

 
– Det är konstigt att om jag ser på tv kan jag hoppa in mitt i ett avsnitt av till exempel en 
komediserie, om jag däremot använder mig av en VoD-tjänst vill man se serien och avsnittet 
från början. Jag har andra krav på VoD. (I.1) 

 

En av anledningarna till dessa högre krav är anseendet om att utbudet är bättre och att 

det är en hög kvalité på det som produceras. I diskussionen om kravet på VoD 

eftersträvar individerna att innehållet ska vara (enligt deras mått) bra, påkostad och 

välarbetat. Detta hör ihop med det aktiva valet – väljer informanterna aktivt ett 

innehåll vill de inte slösa bort sin tid. 

 
– Kvalitetsribban ligger väldigt högt, därför vill jag helst bara se storsatsningar. Jag skulle bli 
väldigt förvånad om jag inte tyckte att en storsatsning var bra, för tio år sedan skulle jag inte 
ha så höga förhoppningar på en serie. (I.1) 

 
– De senaste kanske fem åren har det kommit så himla många bra serier. Förut fanns det bara 
några få som jag tyckte var bra och som jag ville se. Alla är väldigt välgjorda och det läggs 
ner mycket krut på dem. Jag skulle vilja hinna se alla men jag har inte tiden. (I.2)  

 

En följd av det stora utbudet är att informanterna upplever att det finns tillgång till en 

så stor mängd innehåll som de vill ta del av. Den stora mängden kan leda till 

beslutsångest och tar bort det som är avkopplande med att se på ett innehåll.  Det stora 

utbudet och orienteringsproblemet kan leda till att informanterna går tillbaka till 

innehåll de redan sett och tycker är bra – säkra och familjära kort.  

 
– Jag kan känna att det finns så mycket innehåll att orientera sig mellan att jag dras till att se 
till exempel serier som jag redan har sett. Sen sträcktittar jag på dem trots att ja redan sett dem 
innan. (I.2)  

 
– Jag blir nästan lite less på alla VoD-tjänster. Jag har lyckats bunkra upp mig på väldigt 
många av dessa plattformar. Jag har bland annat Netflix och HBO Nordic. Jag borde säga upp 
några av dem men det blir aldrig att jag gör det. Jag känner dock att det är för mycket, 
förutom de nyss nämnda så finns alla kanalers egna play-tjänster som jag ser på. Jag vill se så 
mycket men hinner inte riktigt med utbudsmässigt. Jag har börjat tänka att Netflix kanske 
räcker men då har jag inte tillgång till serien jag verkligen gillar på HBO Nordic. Det finns så 
mycket helt enkelt av både tjänster och innehåll. (I.4)  

 
– Vi tog upp förut att VoD saknar den sociala gemenskapen. Det finns också en beslutsångest 
kopplad till VoD-tjänster. Det kan bli en ”information overload” och svårt att sålla och hitta 
något man faktiskt vill se på. Att se på ett innehåll ska vara ett sätt att slappna av, inte att söka 
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information. Det kan vara ganska skönt att sätta upp fötterna på bordet och bli serverad 
någonting, det är charmen med en tv-tablå. (I.1)  

 

I och med att utbudet är så stort känner informanterna att de ofta måste orientera sig 

igenom mycket information vilket är väldigt tidskrävande. Vilket leder till att de 

tappar lusten.  

 
– Jag känner ofta att: ”Okej, nu ska jag se på någonting, sen kollar jag runt på de olika VoD-
tjänsterna. Efter att ha letat runt ett tag blir jag less. Så slutar det med att jag inte ser på 
någonting. (I.4) 

 
– Jag spenderar mer tid på Netflix att hitta det jag ska se än vad jag faktiskt ser på det. Det är 
lite som att laga mat. Antingen lagar man mat eller så blir man serverad mat och då äter man 
det man får. (I.9)   

 
– Jag kan bli frustrerad när jag sitter på Netflix och ska se på något men inte kan bestämma 
mig för vad jag ska se på. Det är ett så himla stort utbud. (I.7) 

 

Momentet av informationssökande kan det leda till en frustration hos informanterna. 

I.1 jämförde VoD-tjänster med en teater:  

 
– En motsvarighet till aktiva val och sökandet efter information skulle vara att gå på teater, 
sitta i publiken, ropa åt skådespelarna vad de ska göra på scen. Det jag vill är att bli serverad 
och inte behöva göra alltför många val själv. (I.1) 

 

Informanterna upplever att (betal)tjänsterna genom rekommendationer försöker hjälpa 

dem i valet av innehåll. I och med att informanterna är tvungna att vara inloggade på 

ett användarkonto när de använder sig av (betal-)VoD-tjänster kan information om 

deras tittande lagras. För att det stora utbudet ska bli mer lätthanterligt skräddarsyr 

tjänsterna spellistor och förslag för sina användare. Detta leder till en ökad nisch och 

individualisering. 

 
– Det som Netflix gör som är så himla bra är att de har en ”queue” [kö]. Baserat på det du har 
tittat på väljer de ut saker som passar dig och skräddarsyr, ju mer du tittar kan de basera det de 
väljer ut åt dig på. Det leder till bättre förslag. Det går även att sätta betyg på det man sett. På 
så vis vet de dessutom vad du tyckte var bra och vad som var mindre bra, och kan nischa in 
dig ännu mer. (I.8)  

 

Olika VoD-tjänster kopplas till olika typer av innehåll vilket avgör vilken tjänst 

informanterna i studiens fokusgrupper väljer att använda sig av. Nedan följer två 

exempel. 
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– Viaplay är starkt kopplat till sport, framförallt i och med deras lansering av OS.  Tänker man 
Viaplay tänker man OS och då tänker man sport. Det var extremt smart att göra den grejen. 
Jag som inte är så intresserad av sport kommer inte köpa ett Viaplayabonnemang men för de 
som är intresserade har de verkligen nischat sig. (I.4) 

 
– Jag associerar Viaplay med sport och störst filmutbud, Netflix och HBO Nordic med ett 
stort serieutbud. (I.1) 

 

Trots att serietittande upplevs som mer individuellt för informanterna idag, och att 

tittandet inte är bundet i tid i och med VoD-tjänster, lanseras och satsas det 

fortfarande på att uppmärksamma premiärer. Informanterna upplever att de blir mer 

intresserade av att se ett innehåll ifall det har varit en stor kampanj kring det – vilket 

kan leda till att VoD-tjänsterna får nya kunder eller att individer fortsätter att vara 

kunder.   

  
– Stora kampanjer spelar stor roll, är det mycket affischering och stor kampanj inför en 
seriepremiär blir jag sugen på att veta vad det är för serie. (I.1) 

 
– Som med Game of Thrones som jag tog upp tidigare. Det finns vissa serier som blir 
snackisar även med VoD. Alla såg premiären av Game of Thrones på HBO Nordic, det var 
uppladdning inför serien och så var det en snackis dagen efter. (I.3) 
 
– Orange is the new black8 Netflix egen serie vet man att den släpps i juni. Jag kommer nog se 
den det datumet då den släpps. Hela andra säsongen släpps på en och samma gång så om jag 
skulle vilja kan jag se hela då. Det är en serie som inte går att se på tv. (I.4) 

 

Under intervjuerna ställdes frågan till informanterna om hur de väljer sitt innehåll och 

hur de får reda på nya filmer och serier att se. Nedan följer några av informanternas 

svar. 

 
– Jag får främst reda på nya serier och filmer genom sociala medier. (I.2) 

 
– Jag får reda på det genom vänner eller genom att ”browse:a” [bläddra/ögna] på tjänsten. Till 
exempel, går jag in på en serie som jag gillar. Inne på den serien ger tjänsten förslag på 
liknande serier som man kan fortsätta titta på. I en utav serierna är det kanske en skådespelare 
man känner igen eller liknande. Då chansar jag lite och börjar titta. (I.1) 

 
– Jag får till största del reda på bra serier genom vänner, eller att det är många som snackar 
om en specifik serie. Det var för att några vänner pratade om en serie som gick på HBO 
Nordic som jag skaffade den tjänsten från första början. (I.4) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Orange	  is	  the	  new	  black	  är	  en	  utav	  Netflix	  egenproducerade	  serier,	  första	  säsongen	  släpptes	  
2013	  (Imdb,	  2014)	  
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– Man vet att alla kommer snacka om en storsatsning, därför måste man se det. Media spelar 
och sociala medier spelar stor roll i det. När jag tittade på min instagram samma kväll som 
Game of Thrones hade säsongspremiär var det flera som hade uppdaterat instagram inför 
premiären. (I.3) 

 
– Det är ofta vänner som rekommenderar det jag ser på, om man ger en serie en chans är det 
för att andra snackar om den. Antingen det eller att man sitter och bläddrar igenom på tjänsten 
och kollar vad som finns. (I.7) 

 
– Jag får reda på nya serier antingen genom att gå in på en VoD-tjänst topplista som bland 
annat är baserat på andra användare eller ”word of mouth”. (I.8)  

  
Alla informanter fick främst reda på nytt innehåll genom vänner eller att folk i deras 

närhet pratar om ett specifikt innehåll. Andra sätt att få information är för 

informanterna genom media, sociala medier eller från den tjänst de använder sig av. 

Eftersom att VoD-tjänster inte har reklam i sina program på samma sätt som linjär tv 

upplever informanterna att de uppmärksammar serien genom stora kampanjer på 

andra medieplattformar och genom affischering. Informanterna får information om en 

ny serie genom sociala medier, såsom instagram där deras vänner lägger upp 

information om serien och på så sätt väcks en nyfikenhet för serien.  

Tidigare när informanterna såg på linjär tv, upplevde informanterna att de 

diskuterade det innehåll som de sett mer specifikt. De kunde diskutera ett serieavsnitt 

som gått kvällen innan på tv eller en speciell händelse. Informanterna diskuterar 

fortfarande det innehåll de ser på VoD, men upplever att det är mer en form av 

berättande, ”jag såg den här serien den handlar om” eller så är det mer en allmän 

diskussion om till exempel en serie.  

 
– Det är en otrolig skillnad från när man var yngre och gick i skolan och visste att alla hade 
sett ett visst program. Nu är det populära serier som det snackas om och alla ”ska” se. 
Fortfarande har inte alla sett dem och framförallt kan det skilja sig mycket vart man är i 
serien. Vissa ser den till exempel ett halvår innan någon annan eller så befinner jag mig på 
avsnitt tre medan någon annan är på avsnitt tio. (I.2)  

 
– Jag pratar med mina vänner om hajpade serier men inte på samma sätt. Det är inte längre 
”såg du vad som hände igår” som det var med tv och fasta tv-tablåer. Diskussionen är i sådana 
fall mer allmän. (I.4) 

 
– Det man ser på streamingtjänster är mer individuellt. Alla ser inte på samma serier och på så 
sätt är det inte så enkelt att föra en diskussion om. Idag är man mer personlig och skapar sin 
egen nisch. (I.7) 

 
– Förut såg man ett program kvällen innan och så pratade man om det dagen efter ”såg du vad 
som hände på bla bla bla igår?” Sen blir det en konversation om det. (I.5) 
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Gemensamt för informanterna är att förut när de tittade på linjär tv, innan de använde 

sig av VoD tittade och delade de specifika innehåll med sina vänner och med sin 

familj. Något de upplever att de inte gör idag.   

Det är svårt att säga vad som väntar i framtiden men I.1 började i slutet av 

fokusgruppsintervjun han deltog i att spekulera kring vad för utbud som kommer 

finnas på marknaden i framtiden.   

 
– Det är intressant att VoD-tjänster till en viss del försöker gå tillbaka till ett flöde som bygger 
lite på det linjära tv-tänket med en rullande tablå. SVT lanserade i dagarna en tjänst som heter 
SVT Flow, där går man in på tjänsten, väljer en typ av innehåll. Om du är intresserad av att se 
något roligt väljer du genren komedi och så kommer ett flöde att börja rulla. Det är en källa 
till underhållning som du blir serverad fast till skillnad från linjär tv har du lite mer att säga till 
om. Det kanske är framtiden?! (I.1) 

 

Det finns två motsättningar kring önskan om aktiva val och charmen i att bli serverad 

en tablå hos de informanterna i studien. Å ena sidan vill de styra sitt tittande själva, 

göra ett aktivt val och se på det innehåll de är intresserade av i den stunden de vill se 

det. Å andra sidan kan valmöjligheterna leda till att det blir ett för stort engagemang 

att se på ett innehåll och informanterna vill istället bli serverade en tablå. Kanske är 

SVT Flow den medelväg och ett svar på de två motsatta motsättningarna.  
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5. Diskussion  
 
Nedan kommer studiens analysdel att sammanfattas och diskuteras i relation till 

studiens teoretiska ram.  

 

De tre undersökta områdena av individualisering, Habitualness, Socialness och 

Referential space tydliggör en upplevd accentuering av det individualiserade 

beteendet hos studiens informanter sen de började använda sig av VoD-tjänster 

relaterat till linjär tv.  Jacob Bjur, vars analytiska modell ligger till grund för den här 

undersökningen, pekar på en förändrad och individualiserad tv-publik, bland annat i 

och med ökat antal tv-kanaler och nischkanaler (Bjur, 2009). VoD-tjänster möjliggör 

ett än mer individuellt beteende, till exempel använder sig individerna inte bara av 

olika VoD-tjänster, de väljer dessutom fritt ur VoD-tjänstens innehållsutbud. Detta till 

skillnad från linjär tv där det visserligen går att välja mellan ett antal tillgängliga 

kanaler, men tittaren måste anpassa sig efter det innehåll som serveras på respektive 

kanal.  

Jones undersökning från 2009 menar att VoD-tjänster kan leda till en ökad 

fragmentering hos tittarna (Jones, 2009). Vanor och innehåll upplevs som vitt skilda 

hos informanterna i undersökningen, vilket innebär att det för dem inte längre är en 

gemensam aktivitet att titta på ett innehåll.  

Williams menar i sin flödesteori att tanken är att få in tittaren i ett flöde, att en 

tittare sätter på tv:n för att se ett specifikt program, men sedan stannar kvar på kanalen 

och fortsätter titta efter programmets slut (Williams, 1974). Med VoD är det utifrån 

fokusgruppernas upplevelser tydligt att flöden skapas. Dessa VoD flöden är nya 

annorlunda flöden som skiljer sig från Williams flödesteori. Williams flöden uppstår 

av olika material som flätas in i varandra. Dessa nya VoD flödena uppstår i och med 

tillgången till en hel serie, och att tittaren starkt fastnar i ett flöde av samma innehåll – 

dessa flöden kanske till och med starkare än tidigare vid linjärt tittande. En individ 

kan välja att börja se på en serie, för att sedan se nästa avsnitt av samma serie direkt 

efter och nästa efter det. En ny vana har uppkommit i och med VoD, det så kallade 

binge watching.  

Bjurs teoretiska område Habitualness ser till individers regelbundenhet och 

vanor i ett tittarbeteende (Bjur, 2009). Beck och Giddens menar i deras teorier om 

individualisering att vi idag inte längre är bundna till samhällets traditionella 
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intuitioner vilket leder till individuella karaktärsdrag och livsstilar (Beck, 1992; 

Giddens, 1991). I linje med individualiseringsbegreppet och Bjurs teoretiska 

analytiska modell i området Habitualness, beskrev informanterna att i deras 

användande av VoD-tjänster är vanor och beteende inte anpassade efter en fast tv-

tablå. Det gör att de själva väljer när de vill se på ett innehåll, informanterna upplever 

att vanorna blir i och med valmöjligheten mer oregelbundna och spridda. 

Informanterna i studien kan slumpmässigt se ett innehåll på linjär tv men överger den 

linjära tv:n för att fortsätta följa innehållet på VoD. Detta beror på att de då kan välja 

när de vill se ett innehåll och göra det i sin egen takt, ofta en snabbare takt. 

 VoD-tjänster tycks för informanterna accelerera individualiseringsprocessen 

och upplevs ha lett till än mer individualiserade tittarbeteenden. Ett beteende som 

informanterna föredrar i och med att de överger den linjära tv:n för att kunna använda 

VoD och se på det sättet som VoD erbjuder.  

  Informanterna upplevde att tittandet i Bjurs område för Habitualness 

fortfarande vanligtvis sker på kvällstid inom ramen för så kallad primetime. 

Skillnaden mellan VoD jämfört med ett linjärt tv-tittande är att individerna inte 

rutinmässigt börjar titta exakt klockan 20.00 utan snarare 20.17. Individernas 

tittavanor ser olika ut beroende på hur deras vardagsmönster ser ut, primetime är inte 

av tv ett konstruerat beteende utan primetime har anpassats efter hur individers vardag 

ser ut. Själva tidsramen för tittande upplevs hos individerna i området Habitualness 

fortfarande vara desamma, det vill säga tidsramen för primetime, på så vis har 

individerna fortfarande en form av vana – att titta på kvällstid.  Skillnaden i 

användandet av VoD är känslan att slippa ”tvånget” att se på ett exakt klockslag och 

anpassa sig efter en tv-tablå. Det har skapat en oregelbundenhet hos individerna. 

Upphovet till oregelbundenheten upplevs ligga i att individerna inte behöver titta på 

en serie de följer just på måndagar, då den sänds på linjär tv för att inte missa 

avsnittet. Utan med VoD går det att se en serie på torsdag ena veckan för att nästa 

vecka se nästa avsnitt av samma serie på måndagen efter. Något som påpekades var 

att en students vardag ser annorlunda ut än en individ som har ett nio-till-fem-jobb. I 

och med att en student är mer flexibel med sin tid och att dagsagendan skiljer sig från 

dag till dag upplevs det att studenter har ett än mer oregelbundet tittande i området för 

Habitualness.   
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Det teoretiska området för Socialness i Bjurs analytiska modell ser till hur 

social en tittare är i sitt tittande, om den ser själva eller med andra. I fall en tittare ser 

med någon annan möjliggörs en social upplevelse (Bjur, 2009). Tittande som 

traditionellt sett varit en social aktivitet upplevs i området för Socialness i relation till 

VoD-tjänster inte som en social process. Informanterna i fokusgrupperna upplever att 

de nästan alltid ser på VoD-tjänster ensamma. Innan VoD-tjänster, när informanterna 

såg på serier och annat innehåll på linjär tv, gick de hem till varandra och följde till 

exempel en serie tillsammans. Samma beteende upprepades varje vecka. Det 

beteendet finns knappt hos informanterna längre. De upplever att de har individuella 

mönster som de följer vilket gör att de inte längre samlas i ett gemensamt tittande. 

Något som är intressant för området Socialness är att informanterna fortfarande tittar 

mestadels i hemmet, trots att VoD-tjänster är mobila (så länge det finns 

internetuppkoppling). Enligt Bjur sker tittandet alltid i en situation på en specifik plats 

och den har traditionellt sett varit hemmet, oftast vardagsrummet (Bjur, 2009). Något 

som informanterna upplever inte har förändrats sedan de började använda sig av VoD, 

är att de tittar fortfarande mest i hemmet. En skillnad från den traditionella platsen för 

tittande är att informanterna tar med tittandet in i sovrummet och tittar inte enbart 

vardagsrummet.        

Det tredje området i Bjurs analytiska modell, Referential space, ser till 

innehåll/utbud och hur det diskuteras kring innehåll/utbud. Tidigare i ett tittande på 

linjär tv delade tittare referensutrymme då de ofta tittade på samma innehåll (Bjur, 

2009). Eftersom tittarna delade en innehållsupplevelse gick det dessutom att finna en 

gemensam punkt och diskutera upplevelsen. VoD-tjänster erbjuder ett enormt utbud, 

valmöjligheterna är mycket fler än de är på linjär tv. Tittandet på VoD-tjänster 

upplevs ha lett till ett än mer individualiserat tittande hos informanterna än innan de 

använde sig av VoD. Informanterna ser inte på samma innehåll och följer till exempel 

inte samma serier som sina vänner och sin familj. Ifall en informant följer samma 

serie som någon av till exempel sina vänner, befinner de sig inte i samma fas. De kan 

vara på helt olika säsonger eller bara något avsnitt ifrån varandra, oavsett så leder det 

till att de upplever att de inte kan diskutera innehållet på samma sätt som när de följde 

serier på linjär tv. Något som informanterna anser börjar bli problematiskt är att det 

stora utbudet leder till ett överflöd av information. Det börjar bli svårt att ta till sig, 

välja ut och orientera sig inom utbudet. Det konstaterades även att det är så mycket 
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som informanterna vill se på men att deras tid inte räcker till, vilket gör att de har 

svårt att prioritera och väljer istället säkra kort, de dras till saker de redan sett. 

Informanterna visar tendenser i studien till att i ena stunden vilja välja sitt eget 

innehåll genom aktiva val, för att de inte vill sitta och se på något de inte tycker är 

bra, och i andra stunden vill de få ett innehåll serverat. Det är två motsättningar hos 

informanterna i området för Referential space och en av anledningarna till längtan 

efter ett serverat innehåll är att det tar bort pressen och engagemanget som kommer 

med det aktiva valet.   

Alla dessa tre områden för individualisering i Bjurs analytiska modell 

påverkar varandra. Ett beteende i det ena området påverkar beteendet i nästa. Något 

som informanterna upplever vara på väg att försvinna är det sociala och 

känslomässiga sammanhanget som tidigare var kopplat till ett specifikt delat innehåll 

(Referential space). Innan VoD, när individerna följde en tv-tablå upplevde de att 

deras vanemönster överensstämde med deras vänner och familjer (Habitualness), 

eftersom vanorna delades med andra skapades ett större event av tittandet. Det var en 

uppladdning för innehållet och det hajpades och peppandes redan innan det specifika 

innehållet sänts. När individerna sedan skulle se på det specifika innehållet, på exakt 

samma dag vid exakt samma tid, tittade de på det tillsammans och kunde prata med 

varandra om innehållet medan de sänds, vilket ledde till en gemenskap medan de 

tittade (Socialness), diskussionen följde sedan med in i nästa dag till exempel i skolan 

eller på jobbet. Då diskuterades specifika händelser i ett specifikt innehåll (Referential 

Space). Detta beteende är hos informanterna är kopplat till att se ett innehåll i samma 

sekund som det sänds. Med VoD lagras ett innehåll och finns sedan kvar på tjänsten, 

det är inte en förutsättning att se ett innehåll i samma sekund som det sänds, för att 

inte gå miste om det. I och med den konstanta tillgängligheten förvinner många andra 

komponenter kring ett gemensamt tittande.  Idag när individerna använder sig av VoD 

upplever de att de har egna individualiserade vanemönster, de tittar och tar del av 

olika innehåll (Referential space), vid olika tidpunkter, på olika dagar (Habitualness), 

ensamma (Socialness). Om de pratar kring och om sitt tittande sker det på en allmän 

och övergripande nivå. De delar inte sina upplevelser med andra individer utan 

berättar om dem för andra (Referential Space). Alla dessa faktorer innebär en 

individualisering hos individerna och deras beteende i användandet av VoD-tjänster. 
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6. Slutsatser 
 

Bjur undersökte i sin avhandling Transforming Audiences ett beteende hos tv-

publiken, där resultatet var att publiken 2009 gick mot att bli allt mer 

individualiserade i sitt tittande (Bjur, 2009). När Bjur bedrev sin forskning hade VoD-

tjänster ännu inte fått genomslag och idag, år 2014 är mediet fortfarande nytt. Däri låg 

intresset för att i den här studien att undersöka ett beteende hos användare av VoD-

tjänster. Nedan kommer svaren på frågeställningarna som ställdes inledningsvis 

redogöras. Frågeställningarna som ska besvaras är: 

 

1. Hur kan individualisering kopplas till ny teknik som VoD-tjänster? 

2. Hur beskriver individer ett (VoD-)tittarbeteende med avseende på vanor, 

innehåll och sociala handlingar?  

 

Som ett verktyg för att kunna besvara frågeställningarna har Bjurs analytiska modell 

legat till grund för studien, modellen ser till tre områden av individualisering, 

Habitualness, Socialness och Referential space. I området för Habitualness 

undersöktes hur ett tittarbeteende ser ut med avseende på vanor, första komponenten 

av den andra frågeställningen. Resultatet är att individerna i studien upplever att de 

har individuella vanor och rutiner i och med användandet av VoD, detta för att de inte 

längre är bundna till en tv-tablå. Beroende på hur individernas vardag ser ut skiljer sig 

vanemönstren åt. Individerna anpassar inte sitt tittande efter tv:ns klockslag vilket gör 

att tittandet skiljer sig från vecka till vecka och går i perioder.   

  Området för Referential space användes som verktyg för att undersöka hur ett 

VoD-tittarbeteende ser ut med avseende på innehåll, den andra komponenten av 

frågeställning nummer två. Resultatet är att informanterna upplever att de är mer 

individualiserade i valet av innehåll än tidigare när de såg på linjär tv. Detta för att 

VoD erbjuder ett konstant och enormt innehållsutbud. Det gör att individerna inte blir 

serverade ett innehåll, utan de gör ett aktivt val av innehåll. I valet har de spelrum att 

välja ett innehåll de själva prefererar, vilket leder till att individerna upplever att de är 

mer nischade, något som i sin tur leder till en ökad individualisering.  

Sociala handlingar, som är den tredje komponenten av den andra 

frågeställningen undersöktes dels i området Referential space och dels i området 
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Socialness. Området för Socialness användes som verktyg för att undersöka sociala 

handlingar under VoD-tittandet, i själva akten medan Referential space användes som 

redskap för att undersöka hur sociala handlingar diskuterades kring ett VoD-tittande, 

utanför själva akten. Resultatet är att valet av innehåll upplevs vara starkt 

sammankopplat med den sociala handlingen.  Individerna menade ifall de ska se på 

ett innehåll med någon annan väljer de att se på film, eftersom filmen har en definitiv 

start och ett definitivt slut, och endast pågår i cirka två timmar. Väljer informanterna 

att se på ett serieavsnitt är det antingen för att de är ensamma eller för att de väljer att 

se ensamma. Serietittande är för individerna individuellt, för att en serie är något de 

följer. De upplever att de inte följer samma serieinnehåll som sina vänner/familj, utan 

har nischat sig. Om individerna följer samma serie befinner de sig inte i samma fas 

som sina vänner/familj. Individerna upplever en ökad individualisering i användandet 

av VoD, då de nästan alltid ser på serier och då sker deras tittande i ensamhet. Det gör 

att individerna upplever att de inte heller diskuterar innehållet utanför sitt tittande på 

samma sätt som i ett tidigare tittande på linjär tv. Informanterna beskriver att de är 

mer allmänna, inte specifika i sina diskussioner kring sitt tittande och att de inte har 

en gemensam beröringspunkt. 

 Komponenterna i frågeställning nummer två hjälper att besvara första 

frågeställningen om hur individualisering kan kopplas till ny teknik som VoD-

tjänster. Resultatet av den bedrivna undersökningen visar att individerna i studien 

upplever att de har ett ökat individualiserat tittarbeteende sedan de började använda 

sig av VoD. Detta går hand i hand med att VoD-möjliggör ett mer individualiserat 

tittarbeteende. Det individualiserade beteendet kan kopplas följande till VoD-tjänster; 

innehållet individerna i studien ser på är inte längre sammanbundet med en viss 

tidpunkt. Den konstanta tillgängligheten, att tittare inte behöver anpassa sig efter en 

tv-tablå resulterar i att individerna får oregelbundna och individuella vanor. Det leder 

till ett mer individualiserat tittande, individerna följer det egna valda nischade 

innehållet i sin egen takt. Detta i sin tur resulterar i att de ser på innehåll ensamma och 

inte tillsammans med någon annan. Slutligen innebär det att de diskuterar kring sitt 

innehåll annorlunda än tidigare innan de använde sig av VoD, idag upplever 

individerna att de får en egen erfarenhet av en upplevelse som de kan föra vidare, men 

själva upplevelsen i sig delas inte med någon annan.  
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7. Förslag till framtida forskning 
 

Eftersom att VoD-tjänster är ett relativt nytt medium finns det inte så mycket 

forskning kring ämnet. Då den här studien har undersökt ett upplevt beteende skulle 

det vara intressant att i framtiden undersöka ett faktiskt beteende genom till exempel 

göra en observerande studie. I fokusgruppsintervjuerna tog några av informanterna 

upp att VoD-tjänster hjälper användaren till ett skräddarsytt innehåll, det som ligger 

till underlag för det nischade innehållet är användarens tidigare preferenser. Det 

skulle kunna vara ett föremål för en studie, hur själva tjänsterna uppmuntrar till ett 

individualiserat och nischat beteende.  Eftersom att detta är en kvalitativ studie går det 

inte att dra faktiska slutsatser om Sveriges population, det skulle vara intressant att 

göra en representativ kvantitativ studie som undersöker användarbeteendet hos 

individer i relation till VoD-tjänster. Något som framgick under studiens gång var att 

informanterna uppfattade att utbudet börjar bli så stort att det är svårhanterligt, en av 

informanterna kallade det för ”information overload”, det skulle vara intressant att 

forska vidare om just det fenomenet – då det är en intressant utveckling.  
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9. Bilaga 
 
FOKUSGRUPPSINTERVJUFRÅGOR 
 
Individualisering 
 
Generella frågor:  
 
Hur använder ni er av VoD-tjänster? 
 
Vad är den största skillnaden från att se på och använda sig av linjär tv respektive att 
se på och använda sig av VoD-tjänster? 
	  
	  
Habitualness – vanemässigt. 

• När tittar ni på VoD-tjänster? 
• När tittar ni inte på VoD-tjänster?  
• Hur regelbundet är ert tittande? 
• Vilken tid på dygnet ser ni på VoD-tjänster? 
• Hur ser ni på VoD-tjänster? 

– exempel, ser du på ett serieavsnitt i taget eller flera i rad 
• Har ert tittande ökat sedan du började använda er av VoD-tjänster? 

 
 
Socialness – det sociala rummet 

• Ser ni på VoD-tjänster själva eller i sällskap med andra? 
• I vilka situationer ser ni på VoD-tjänster? 
• Var använder ni er av VoD-tjänster? 

 
Referential space – referensram och innehåll/utbud 

• Vad ser ni på när ni ser på VoD-tjänster? 
• Är ni mer selektiv i ditt tittande idag? 
• Hur pratar/diskuterar ni kring något ni sett på VoD-tjänster? 
• Är det ni sett på VoD-tjänster ett vanligt samtalsämne för er? 
• När diskuterar ni ert tittande (före, samtidigt, efter du tittat, aldrig)? 
• Skiljer sig vad ni ser strömmat beroende på var (ni är), när (tid på 

dygnet), och hur (t ex om ni följer en serie)? 
 
 

VoD-tjänster i relation till andra tjänster 
• Skiljer sig upplevelsen av det ni tittar på VoD från tidigare sätt att titta? 
• Vilka tjänster använder ni och vad har de för fördelar och nackdelar? 
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