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Abstract 
The purpose of this study is to examine how streaming media has changes our media habits. 

How the consumption is different between those who has streaming media and those who has 

the traditional TV. The theories that I use are different theories in media science which will 

provide me with the knowledge to answer my purpose.  

Fragmentation and segmentation is a theory about how the audience is not longer watching 

TV together, instead they are watching by them self.  

Media convergence is a theory about how different media are emerging to one new media. In 

the case of this study, it is about how the computer, internet and TV emerging into a new 

media and how that has change the audience. 

Digitalism is a theory about how the media as transform from analogue to digital. There is a 

debate if the new digital technology is providing something new that the old technology 

couldn’t provide. 

The generation of media use, is a theory in which there is a discussion about how different 

generations are willing to take in the new technologies and how they are approaching them. 

The empirical examination in this study consists of qualitative interviews. I have interviewed 

teen people that were put in to two different categories. The young category are people 

between the ages 18-30, they all are using at least one streaming media. The second category 

is people between the ages 50-70, none of them are using streaming media, but instead they 

are using the traditional TV medium. This method has helped me to gather a rich research 

material that can provide several interesting opinions and patterns. I have recorded the 

interviews to get as accurate material as possible when I transcribed my work. The empirical 

examination reveals that the fragmentation in visual media is not only large with the group of 

people who are using streaming media but also with the group of people who are using the 

traditional TV medium. It also reveals that people who are using streaming media feels less 

stress then when they were using the traditional TV. However since I didn´t expect to find this 

I did make a question about it for my interviews so I couldn’t find anything about stress from 

the older category. The younger category couldn´t see them self go back to the traditional TV 

medium were the corporations decided time and date for the TV-shows and movies. The 

freedom that streaming has given them means too much for them to give up. It was clear that 

the younger generations were more open minded and interested in the media convergence and 

digitalism than the older category, much of this is a generation question.  

Keywords: Streaming, streaming media, changes media habits, traditional TV.        
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1.0 Inledning 
 

I samband med digitaliseringens utveckling tillsammans med internet har det tagits fram 

streamingföretag som har blivit väldigt populära i Sverige. Under 2014 hade var fjärde svensk 

minst en streamingtjänst, och allt fler hushåll kommer att skaffa denna produkt under 

kommande år (Dagens Nyheter Ekonomi. 2014). Kampen om att ha den största och mest 

populära produkten bland företagen är en hård och tuff kamp. Enligt en undersökning av 

myndigheten för press, radio och tv så har varje hushåll i Sverige minst en tv-apparat 

(Myndigheten för press, radio och tv, 2014. 27). Med dagens tekniska framsteg kan publiken 

se de olika företagens tjänster på en rad olika produkter, dator, smartphones, läsplattor samt 

spelkonsoler. Var och när använder publiken dessa streamingtjänster? Idag finns det flera 

olika typer av strömmande medier, det finns visuella medier och ljud baserade medier. I 

denna uppsats kommer jag att bara fokusera på företag som Netflix, Viaplay och HBO Nordic 

vilket är exempel på streamingtjänster där publiken betalar en månadsavgift och får tillgång 

till hela deras bibliotek. Anledningen till detta val av företag är för att den kategorin är mest 

aktuell, populär och verkligen utmanar det traditionella tv-mediet (Bertorp, 2016). Kan man 

se någon skillnad på dagens konsumtion av streamingtjänster jämfört med det traditionella tv-

mediet. Hur har våra medievanor ändrats efter att streamingtjänster har till stor del ersatt den 

traditionella tv mediet? Har strömmande medier ökat fragmenteringen bland publiken? Hur 

ser fragmenteringen ut bland publiken som använder det traditionella tv mediet ut?  Målet 

med denna undersökning är att ta reda på hur strömmande medier har ändrat våra medievanor.  

 

Nyckelord: 

Streaming, strömmad media, ändrade medievanor, traditionell tv. 

 

 

 

 



   

   

5 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att se hur strömmande medier har ändrat våra medievanor. 

Samt hur konsumtionen av tv-medier ser annorlunda ut mellan de som har streamingtjänster 

och de som inte har det utan använder sig av traditionell tv. 

- Hur ser de tillfrågade på den digitala utvecklingen inom tv-mediet? 

- Hur upplevs fragmenteringen bland publiken inom tv-medier?  

- Vad är det som gör att den yngre publiken föredrar strömmande medier istället för det 

traditionella tv-mediet?  
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2.0 Tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring området ändrade medievanor samt 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Eftersom strömmande medier är relativt nytt har jag 

försökt att hitta forskning. 

 

2.1 Customising Linear-TV. 
Simon Roths avhandling ”Customising Linear-TV” (2016) handlar om att undersöka om det 

går att användaranpassa linjär-TV. Simon började med att forska kring all tillgänglig litteratur 

och statistik om den nuvarande tekniken, motiven samt beteenden bakom media 

konsumtionen. Hans insamlings metod bestod av semi strukturerade intervjuer med 10 

personer mellan åldrarna 24-30. Han valde detta urval av personer för han ville se hur unga 

professionella personer använder dagens tv-medier. Efter sina intervjuer genomförde Simon 

en reverse engineering expriment på det nuvarande SVOD tjänster för att få mer kunskap om 

hur nuvarande rekommendationssystem fungerar.  

I analysen och resultat kapitlet presenterar han tre teman som han fann under sina intervjuer, 

ödets lyckokast (Serendipity), bakgrundsljud, (background noise) och maraton tittande (binge 

watching).  

Det första temat ödets lyckokast fick han fram att personerna tittar allt mindre och mindre på 

traditionell tv. Om dem sätter på tv:n är de mest för en kort stund, om de behöver döda tid 

eller om dem är uttråkade. Om det är något intressant eller underhållande så kan dem stanna 

och titta klart på filmen eller tv-serien. När personerna inte visste vad de ville titta på så 

vågade dem inte lita på streamingtjänsternas rekommendationer eftersom det var ofta dåliga 

rekommendationer. Dem tillfällena där det var bra rekommendationer vart personerna 

överraskade på ett positivt sätt, vilket blev ödets lyckokast.  

Det andra temat bakgrundsljud handlade om att personerna hade den traditionella tv:n på när 

dem gjorde hushållsarbeten och när dem gjorde sig redo på morgonen. 

Det sista temat maraton tittande handlade om att personerna inte hade alltid tid att förhålla sig 

till tv-tablån. Detta ledde till att när personerna hade en ledig dag så brukade dem maraton 

titta igenom sina tv-serier.  

Simons sammanfattning är att det traditionella tv-mediet kommer fortsätta att finnas i våra 

hushåll men att tittandet kommer att minska mer och mer (Roth, 2016. 21-23). 

Jag tycker att denna avhandling är relevant för min uppsats eftersom den handlar om 

relationen mellan streamingtjänser kontra det traditionella tv-mediet. Simon använde sig inte 
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av några egentligen teori, däremot använde han sig av intervjuer i sin metod vilket jag själv 

har gjort, det var intressant att läsa hans resultat från intervjuerna.   

2.2”Is the medium the message?  

Sara Leckners avhandling, ”Is the medium the message? The impact of digital media on the 

newspaper concept” (2007) handlar om hur de nya internet nyhetstidningar utmanar de gamla 

och traditionella nyhetstidningar i pappersformat. Det är inte första gången som nya medier 

utmanar nyhetstidningar, men de nya medierna har genom mediekonvergens fått fram ett nytt 

medium, internetnyhetstidningar som kan producera nyheter på ett helt nytt sätt. Hur påverkar 

den nya tekniken publikens läsarvanor, är de användarvänliga är några frågor som Sara 

undersöker (Leckner, 2007. 1). Hennes ämne för sin avhandling är liknande till min egen 

undersökning om det traditionella tv-mediet kontra strömmande medier vilket har gjort att jag 

har valt att läsa hennes avhandling och använda vissa aspekter som hon har kommit fram till. 

Vi båda har använt oss av mediekonvergens teori för att få en större förståelse av de nya 

medierna. Hon har i sin analys fått fram fördelar med det nya mediet, i hennes fall 

internetnyhetstidningar som även går att applicera på det resultat som jag har funnit kring 

strömmande medier.    

2.3 Is this TVIV? On Netflix, TVIII and binge-watching 
Mareike Jenner skriver i sin artikel ”Is this TVIV? On Netflix, TVIII and binge-watching” 

(2016) om hur relationen mellan den traditionella televisionen och de nya strömmande 

medierna. I fokus är strömmande media tjänsten Netflix och deras intåg i att distribuera egen 

producerade tv-serier och filmer istället för att bara köpa in färdiga produkter från andra 

bolag. Med egen producerade tv-serier som Arrested Development och House of Cards 

utmanar Netflix den traditionella televisionen på ett helt nytt sätt och därmed ritar om 

medielandskapet. Jenner undersöker i sin artikel hur medielandskapet kommer att se ut med 

en aktör som Netflix nya position som både distributör av egen producerade och in köpa 

produkter gentemot det traditionella tv-mediet. Han menar att en av de viktigaste signaler som 

strömmande medier skickar är att de är exklusiva genom att alltid vara online och tillgängliga 

vilket är ett tydligt steg ifrån det traditionella tv-mediet. Jag tycker att hans artikel är relevant 

för min egen undersökning eftersom jag dels undersöker hur den digitala utvecklingen har 

ändrat publikens medievanor och hur dem ser på den digitala utvecklingen. De teorier som 

Jenner använder sig av är mediekonvergensteori samt digitalism vilket jag själv har använt 

mig av i min egen undersökning. I Jenners undersökning handlar det dels om hur Netflix har 

via mediekonvergens gått från att bara köpa in färdiga produkter för att sedan erbjuda sina 
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kunder, till att bli själva producenter av eget material. I sin analys tar han upp att Netflix har 

viktiga tekniska aspekter, men det viktigaste är deras marknadsföring och se deras kunders 

behov och att bli förstådda, genom att alltid vara tillgängliga. Genom att allid vara tillgängliga 

med hela sitt bibliotek har Netflix gått flera steg framåt i utvecklingen gemfört med det 

traditionella tv-mediet.  
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3.0 Teori 

I detta avsnitt av uppsatsen kommer jag att presentera de olika teorierna jag har valt att 

applicera på mitt syfte och frågeställningar. Dessa fyra teorier har gett mig de verktyg och 

förutsättningar för att göra en bra analys.   

3.1 Fragmentering och segmentering 
I takt med att ökningen av tv-kanalernas utbud samt framkomsten av streamingtjänster har 

användandet av det traditionella tv-mediet minskat. Dock har inte ökningen av utbudet lett till 

att publiken lägger fler timmar på dessa nya medier, utan mediesystemet har fragmentiserats 

(Hadenius, Weibull och Wadbring, 2011. 410-411). Fragmentering bygger på en helhet som 

inte längre finns, alltså fragmentering kan framkalla en nostalgiskkänsla hos människor (Edin, 

2000. 143). I mina kvalitativa intervjuer har jag frågat personerna om deras användning av 

streamingtjänster har lett till att gemenskapen som fanns innan när till exempel familjen eller 

ett gäng vänner samlades runt tv:n har försvunnit. Utan att nu sitter personerna ensamma och 

tittar på deras dator, smartphone eller tv.  Fragmentering kommer att användas som ett uttryck 

i denna uppsats för att beskriva uppdelning och upplösning. Till exempel tidigare tittade 

publiken på tv tillsammans men nu har det uppstått en fragmentering bland dem, de tittar 

själva på tv istället för tillsammans, de har skett en uppdelning eller en upplösning.   

Individualiseringen av medianvändning passar bra in på funktionsspecialisering. 

Individualiseringen bygger på att de nya medier som får snabbt en stor spridning är att det 

finns ett viss mått av spänning kring produkten, samt att det kan ge en viss status i samhället. 

Streamingtjänsterna är tillgängliga till en rad olika plattformar vilket leder till att användarna 

kan se och ta del av dessa tjänster var och när som helst. Genom detta har det förstärkt 

fragmenteringen av media publiken (Hadenius, Weibull och Wadbring, 2011. 410-412).  Det 

går bra in på ena av mina intervjufrågor, var, när och hur de använder streamingtjänster. Till 

exempel om de använder tjänsterna via mobilen när de flyger, åker buss eller sitter på ett 

hotellrum.  

Motsatsen till fragmentering är segmentering som är den homogenisering som 

mångkanalssystem på olika sätt ger upphov till. Detta betyder alltså att publiken inte längre 

till hör ”det allmänna” utan till hör sina egna intressen och egna val (Edin, 2000. 143). Detta 

betyder alltså att publiken inte längre till hör ”det allmänna” utan till hör sina egen intressen 

och eget val. Detta påminner om Herbert Gans teori om smakkulturer. En grupp personer med 

liknande eller samma medieanvändning och i kontrast till den gemenskap och de 
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gemensamma upplevelserna (Gans, 1999. 94-95). Detta går bra ihop med det som jag skrev 

om innan vilken man hade med familjen inom det traditionella tv-mediet har bytts till en 

gemenskap som man har nu med sina vänner som följer samma tv-serier eller har samma 

streamingtjänst som en själv, alltså en smakkultur. Dagens publik har blivit allt mer ensam i 

sitt tv-konsumerande istället för en social aktivitet (Edin, 2000. 144.).   

3.2 Mediekonvergenskultur 
Konvergens representerar ett paradigmskifte, alltså det är en rörelse som går från ett specifikt 

medieinnehåll till ett som berör många mediekanaler vilken leder till en ökad relation mellan 

olika kommunikationssystem vilket i sin tur leder till att de blir lättare att hitta medieinnehåll. 

(Jenkins, 2012. 251.) Konvergens kan ses som en övergångsfas där man går ifrån det gamla 

traditionella tv-mediet till det nya strömmande mediet. Medieindustrin använder konvergens 

av en rad olika skäl, bland annat för att sälja fler produkter, skapa konsumentlojalitet i tid då 

fragmenteringen är en aktör på marknaden, forma publikens konsumentbeteende samt att 

publiken kan styra företagen att forma sig efter deras smak och intressen. (Jenkins, 2012. 

252).  Det är intressant för min undersökning att se hur de tillfrågade ser på hur 

medieindustrin inom strömmande medier har format deras konsumentbeteende samt om de 

känner att de har makten att forma produkten själv. Vi lever och konsumerar tv-medier i en tid 

då en avgörande övergångsfas för medieindustrin sker. De gamla spelreglerna där 

medieindustrin bestämmer håller på att ändras till en mer demokratisksyn, där publiken ska få 

vara med och bestämma. Många ledare över olika företag inom branschen menar att den 

största anledningen till varför inte den traditionella tv:n kan fortsätta på sitt spår är att de 

tappar tittare, unga tittare som förväntar sig att dem själva ska ha ett större inflytande över 

mediet. (Jenkins, 2012. 252). Det är framför allt ålders gruppen män mellan åldrarna 18-27 år 

som lämnar de gamla och traditionella tv mediet till nyare medier där de får mer kontroll, 

interaktiva och mer deltagarvänliga medier så som strömmande medier. (Jenkins. 2012. 252). 

George Gilder en amerikansk författare och redaktör har skrivit att persondatorns intåg i 

samhället tillsammans med bredbandet förändrade medieindustrin (Gilder, 1994. 66). Den 

tidigare traditionella tv menyn en-för-alla är utdöende och att de nya medierna skulle bli som 

en ”festmåltid av olika nischer och specialområden” (Gilder, 1994. 66). Dock ökar den nya 

medietekniken decentralisering och personliginriktningen vilket går ihop med fragmentering 

och segmentering som jag har skrivit om innan. Han fortsätter med att en tid av 

specialutformade och interaktivt medieinnehåll vilket passar in på dagens strömmande medier 

tilltalar våra högsta ambitioner under den kommande individualism tid (Gilder, 1994. 66).  
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Många av dagens konsumenter av tv-medier vill hoppa över reklam och för bestämda tv-tider. 

En del av dessa personer börjar ladda ner filer på illegal väg via olika torrent-sidor. Jenkins 

menar i sin bok Spreadable Media att dessa ”pirater” inte laddar ner olagliga filer för att de 

inte vill betala för sig eftersom de kan se tv-serierna på vanlig tv, utan att de laddar ner filerna 

för de vill ändra villkoren för sitt tittande (Jenkins, 2015. 144). Alltså de vill själva bestämma 

när de vill se på tv och inte behöva se en massa reklam som de stora tv-bolagen tjänar pengar 

på. Att ha ”kontrollen” över sin tv-tablå är precis det som streamingtjänster erbjuder sina 

kunder. 

 

 

3.3 Digitalism  
I takt med att den digitala utvecklingen i samhället även kallat digitalism har ökat så menar 

vissa att de traditionella medierna offras för digitalismens utveckling. Digitalism kan man se 

som en övergångsfas från gamla traditionella analoga medier till helt digitala medier. För att 

undvika att offras tvingas de gamla traditionella medierna att uppdatera sig mediesocialt 

(Snickars, 2014. 13). Medie- och kommunikations professor Pelle Snickars menar att alla 

medier sedan en tid tillbaka är digitala, men att den förändringen som digitalismen har gjort 

med medierna är att de är mer tilltalande, bättre spridning och funktion. Ett tydligt exempel på 

en media som har blivit mer attraktiv för publiken genom utveckling av digitalism är 

strömmande medier. I det gamla traditionella tv-mediet hade företagen kontrollen över 

publikens tittande, det vill säga, bestämda tider och datum medans nu har de strömmande 

medier fått den större delen av kontrollen. Det förs en debatt om den digitala utvecklingen är 

positiv eller negativ för samhället (Snickars, 2014. 14). De positiva delarna med digitalismens 

intåg är att det är billigare produktion än tidigare vilket resulterar i uppkomst av flera olika 

nischmedier, specialiserat innehåll som riktar in sig på smalare segment av marknaden. Den 

digitala utvecklingen har medfört ett bredare utbud, och resulterat i ett betydande 

omvandlingstryck präglat av ökad kommersiell riktning mot globalt dominerande 

underhållningsformat (Snickars, 2014, 234).  

Marshall McLuhan talar om ”svala medium” med låg definition liten mängd information” 

vilket har blivit mer attraktivt än de har varit förr i dess nuvarande digitala form (Snickars, 

2014. 240.) (McLuhan, 2001. 36). ”Svala medier” enligt McLuhan är deras kännetecken en 

stor medverkan från publiken. I den digitala utvecklingen utvecklas televisionen genom att 
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använda sig av sociala medieinteraktioner, publikens önskade utbud tar televisionen åt sig och 

lägger till det i sitt bibliotek. Televisionsmediet är i dagens samhälle ett budskap; 

programmen är fortfarande det viktiga, men digitala aktiviteter runt om kring ses fortfarande 

som grundläggande (Snickars, 2014. 241). Till exempel att man kan skicka in frågor till 

programmen via sociala medier som Twitter, eller att dem uppmuntrar folk att använda deras 

hashtags på olika sociala medier (Snickars, 2014. 241).   

 

3.4 Generationers medieanvändning 
Det som vi växer upp med blir naturligt för oss, växer man upp i Stockholm blir det naturligt 

att ta tunnelbanan istället för bussen till skolan eller sitt arbete. Samma principer gäller för 

medievanor. Vi som är födda under 1990-talet och framåt är internet en helt naturlig del i våra 

liv, däremot född på exempelvis 1940-talet är internet inte naturligt medan äldre medier så 

som tv och radio är det. (Andersson, Wadbring, 2010. 99.) I boken På väg mot medievärlden 

2020, tar författaren upp att bara för att flera generationer har tillgång till vissa medier betyder 

det inte att alla generationer kommer att använda dem. De personer som är födda på 1940-

talet är inpräntade med papperstidningen och läser gärna istället för att se på nyheterna via 

tv:n (Andersson, Wadbring, 2010. 100.). Boken tar upp en tabell som visar att personer som 

är födda runt 1960-talet ser betydligt mer på de ”gamla” kanalerna SVT1 och SVT2 gemfört 

med personer födda på 1980-talet som tittar betydligt mer på ”nya” kanaler så som Tv3 och 

Kanal 5. Internetanvändningen mellan de två grupperna är däremot mer jämn, även om 60-

talisterna inte deltar i samma utsträckning kring sociala medier som 80-talisterna. Det som går 

att läsa från tabellen är att den yngre generationen ser internet, dator och smartphones som 

något naturligt, gentemot de äldre generationerna vilket inte gör det (Andersson, Wadbring, 

2010. 101.). Detta går att koppla till mina två kategorier inom strömmande medier. För den 

yngre kategorin är det nya mediet streamingtjänster mer naturligt, och för den äldre kategorin 

är det traditionella tv-mediet som är det mer naturligt. Beroende på vilken generation man 

tillhör har personerna olika förväntningar på medier samt olika rutiner beträffande 

medieanvändningen och innehållspreferenser. När de äldre generationerna lutar åt mer 

”seriösa” program så som samhällsorientering och opinionsbildning, lutar de yngre 

generationer åt mer underhållning (Andersson, Wadbring, 2010. 102.) Detta går även att 

koppla till användning av streamingtjänster, de största tjänsterna har till större delen 

underhållning i sitt bibliotek än seriösa program. Det kan vara en av anledningarna varför 

streamingtjänster är mer populära bland de yngre generationerna. 
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4.0 Metod och material  
I följande avsnitt kommer jag att beskriva mina val av metoder och dess genomförande. 

Sedermera beskriva och motivera avgränsningen och urval och avsluta med en 

metoddiskussion där mina metodval problematiseras och diskussion om validitet samt 

trovärdighet. 

4.1 Kvalitativ undersökning 
 En kvalitativ undersökning är bra när jag ska undersöka och analysera samt, tolka och förstå 

hur personerna tänker och tycker på frågorna under intervjun. Genom att kunna tolka och 

förstå deras svar kommer jag kunna läsa ut ett mönster att visa under resultat delen. Eftersom 

jag kommer att använda mig av en kvalitativ intervju så kommer svaren vara mer ”luddiga” 

vilket leder till att jag kommer behöva kunna tolka hur personerna resonerar samt att finna 

mönster (Trost, 2012. 23.)  

 

4.2 Kvalitativa intervjuer 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ intervjustudie. Frågorna som ställs under en 

kvalitativ intervju är främst enkla och raka frågor vilket genererar en hinnehållsrik 

svarsmängd. Genom att använda denna metod har jag fått ett rikt undersökningsmaterial som 

kan ge flera intressanta åsikter och mönster (Trost, 2010. 31). Kvalitativa intervjuer kan vara 

strukturerade eller ostrukturerade. En snabb och förenklad beskrivning av de två är att 

strukturerad är stängd och ostrukturerad är en öppen intervju metod. Jag har valt att använda 

mig av en mix utav de två tillsammans. Intervjuerna är strukturerade till den graden att ämnen 

som är användarvänligheten på strömmande medier kommer vara intakt, men att frågorna och 

svarsalternativen kommer vara öppna (Trost, 2010. 40-41.) Genom att använda sig av en 

ostrukturerad intervju fick intervjupersonen låta sina tankar och svar vandra iväg på ett mer 

fritt sätt. Utifrån att låta intervjupersonen få tänka fritt kunde hen komma in på områden som 

är viktiga och värdefulla för min undersökning. Även om jag som intervjuare tappade lite 

kontroll över intervjun så jag fick värdefull information (Bryman, 1997. 59.). Det 

kännetecknande för en kvalitativ intervju är att man belyser vad personen har att säga om ens 

tema (Widerberg, 2002. 16.) I mitt fall har de varit svar som rör ändrade medievanor. Till 

intervjuerna har jag valt att använda inspelning av samtalen framför att anteckna personernas 

svar. Vid kvalitativa intervjuer är det extra viktigt att innehållet från intervjun är så korrekt 

som möjligt vilket hjälper till vid analysen och tolkningsdelen (Trost, 2010. 75). Genom att 

spela in intervjun kunde jag lägga mer fokus på intervju personen istället för att behöva dela 
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fokuset för hen med att anteckna då jag inte är en van intervjuare. Jag har självfallet meddelat 

intervju personerna innan vi började att jag kommer vilja spela in vårt samtal. Intervjuerna 

skedde både i fysiskform, ansikte mot ansikte men även över telefon och Skype på grund av 

tidsbrist samt resekostnaderna skulle bli för dyra. Det ultimata hade varit att kunna genomföra 

alla intervjuer i fysiskform ansikte mot ansikte. Det positiva med att inte har kunnat 

genomföra alla intervjuer på plats har varit att de tillfrågade har kunna fått bestämma tid och 

plats efter deras behov samt haft möjligheten att byta tid om något speciellt har inträffat under 

dagen vilket kan ha gett dem en större frihetskänsla. En viktig del i mina intervjuer var att 

försöka anpassa mitt språk till den specifika kategorin jag intervjuar. I den yngre kategorin 

som är personer mellan 18-30 år kunde jag använda mig till större del av mitt eget språk 

eftersom det är personer kring min ålder. Däremot i den äldre kategorin som innehåller 

personer mellan 50-70 år behövde jag anpassa mitt språk. Det visade sig när jag gjorde min 

provintervju med en bekant person vars ålder är inom den äldre kategorins. Genom den 

provintervjun visade det sig att mitt språk ibland och någon intervjufråga inte passade in helt 

på intervjupersonen då den hade svårt att förstå mig och min fråga. Där av valde jag inte att 

använda några slangord, inga främmande ord som det finns gott om inom teknik områden. 

Försökte att hålla mig till ett enkelt och lätt förstårligt språk så den intervjuade inte kände sig 

skrämd för den inte förstod vad jag säger (Trost, 2010. 102-103).  

 

4.3 Tematisk analys 
Vad ska jag studera och varför? Tematisering bygger på att fastlägga och beskriva ämnet, 

problematisera ämnet och dess syfte. Det jag vill undersöka och intervjuprocessen måste 

hänga ihop. Det är efter dessa punkter är bestämda som jag kan gå vidare till hur ämnet ska 

studeras och kom fram till att intervjuer är den bästa metoden (Larsson, 2010. 59). 

Vad som jag ska studera är hur ändrade medievanor har påverkat oss. Det är ett aktuellt ämne 

eftersom strömmande medier blir allt mer vanligt i våra hushåll samt att nya tekniker ständigt 

ändrar oss, om det är i våra medievanor, resevanor eller något annat.  

Varför är att tydliggöra forskningens syfte. Denna uppsats är för att kunna få en klarare bild 

över hur våra medievanor har förändrats genom strömmande medier.  

Mitt metodval är avgörande för hur jag ska kunna ta fram material för att få svar på 

frågeställningen och syftet. Jag valde att göra två provintervjuer, en person på vardera 

kategorin för att se hur intervjuguiden fungerade för undersökningens syfte. Inom tematisk 

analys finns de tre olika varianter på kodningen, empirinära förhållningssätt, teorinära 
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förhållningssätt och framställningsformen. I vanliga fall använder forskaren sig av alla tre 

varianter dock att forskaren har en av varianterna som sin huvudmetod. Den variant som jag 

har valt att använda mig av i min analys är teorinära förhållningssätt. Den hjälpte till att 

belysa ett antal teman som jag vill framhäva i min analys (Widerberg, 2002. 144-145). Teman 

som jag har belyst i analysen är till exempel fragmentering inom strömmande medier, men 

även de ändrade medievanor som strömmande medier har lett till. Jag har även använt mig lite 

av empirinära förhållningssätt vilket passar ihop bra med kvalitativa undersöker samt 

teorinära förhållningssätt. Med denna metod har jag hämtat mina teman från mitt empiriska 

material. Mina teman har belyst med hjälp av citat och intervjupersonernas ”pauser” alltså när 

de tar en paus i en mening eller i början av sin mening. Dessa citat och pauser är viktiga 

aspekter i min analys för att få fram ett så pass rättvist resultat (Widerberg, 2002. 145). Öppen 

kodning är när forskaren läser noggrant igenom sitt material för att hitta betydelsebärande 

enheter. När man hittar dessa betydelsebärande enheter kan man stryka under dem eller 

markera och på det viset har man konstruerat en kod. Det viktiga när man gör en öppen 

kodning är att koden är så nära och konkret till det empiriska materialet, gärna 

intervjupersonernas egna uttryck. Författarna Thornberg och Forslund Frykedal tar upp en 

lista med frågor som är lämpliga att ställa till sig själv under kodningen. 

Vad säger dessa data om det som undersöks?  

Vad föreslår data? 

Vilka antydningar om känslor och mening finns i data? 

Vad är deltagarnas main concern?  

(Thornberg, Forslund Frykedal, 2015. 48-49). 

Dessa fyra är ett par från deras lista som jag har valt att använda till min egen kodning.  

Widerberg talar starkt om att ha ett antal teman färdiga innan man börjar 

transkriberingsprocessen eftersom om man väljer att lägga till något teman efter man har 

börjat måste forskaren göra om hela arbetet igen. (Widerberg, 2002. 144).  

  

 

4.4 Urval, material och avgränsning 
I min urvalsprocess har jag valt att använda mig av ett strategiskt urval, med det menas att jag 

har valt ett antal variabler som intervjupersonerna infriar (Trost, 2010. 138). Mina två ålders 

kategorier, användning och icke användning av streamingtjänster är variabelvärden som jag 
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har sökt bland mina intervjupersoner.  Nästa steg efter urvalet var att fastställa antalet 

intervjuer som jag skulle genomföra. Det var viktigt att jag valde rätt antal intervjupersoner 

eftersom om jag valde för många skulle jag inte hinna transkribera och analysera allt material, 

men om jag valde för få intervjupersoner skulle jag ha fått ett för lite material. Jag valde att 

intervjua fem stycken personer inom varje kategori. Intervjuernas längd varierade en del 

beroende på hur pratsamma personer var, men generellt varade intervjuerna i 15-20 minuter. 

Antalet frågor som ställdes var 8 stycken och 4 stycken underfrågor till den yngre kategorin. 

Till den äldre kategorin ställdes 6 stycken frågor med 3 underfrågor.  

Bekvämlighetsurval är en metod som passar bra med strategiskt urval och hjälpte mig att 

finna intervjupersoner som infriade mina variabelvärden. Metoden utgår ifrån att man hittar 

sina intervjupersoner i sitt närområde (Trost, 2010. 140.) Jag valde att välja ett par vänner och 

bekanta som infriade mina variabelvärden. Snöbollsmetoden är en variant på 

bekvämlighetsurval som jag valde att använda för att hitta intervjupersoner för den äldre 

kategorin eftersom jag känner få personer som är inom den åldern. Snöbollsmetoden går ut på 

att efter jag har intervjuat en person så frågar jag denna om hen känner en person som passar 

in på den intervjun som jag precis har gjort. På det viset får man den metaforiska snöbollen i 

rullning (Trost, 2010. 141.) Men det är viktigt att även säga att de personer jag har intervjuat 

inte finns inom min närmsta bekantskapskrets, däremot att de är mina vänners vänner som jag 

inte direkt känner. Det finns en risk att missa potentiellt viktiga variabler eftersom personerna 

anser att de känner varandra gör att det kanske inte frågas ordentligt kring vissa saker inom 

undersökningen.      

 

4.5 Metoddiskussion 
Det finns alltid för- och nackdelar med alla olika metoder, som forskare måste man alltid vara 

kritisk till sitt eget arbete, hur ens förutsatta meningar och erfarenheter kommer att påverka de 

tolkningar och analyser som görs i studien. Kvalitet är ett begrepp som kan användas för att 

representera noggrannhet, systematisk och väl genomförd kvalitativ studie (Fejes, Thornberg 

(red), 2015. 259). En stor del i hur bra ens kvalitativa forskning är handlar till en stor del av 

forskarens metodologiska färdighet. I min undersökning har jag valt att använda mig av en 

kvalitativ intervjustudie, det ställde höga krav på mig. Det räcker inte med att bara ha ställt 

bra frågor under intervjun och att läsa av materialet till analysen. För att nå en hög kvalitet 

måste forskaren lägga ner ett stort arbete och använda ett kritiskt tänkande som innefattar ett 

systematisk och disciplinerat arbete och en stor uppmärksamhet. Det krävs även ett kreativt 
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tänkande för att till exempel kunna skapa kreativa kopplingar av sitt material till analysen 

(Fejes, Thornberg (red), 2015. 260).  

Jag är och var innan jag började med denna undersökning medveten om att jag hade 

förutfattade meningar om vad jag trodde att strömmande medier hade påverkat dagens 

medievanor, samt hur de två tillfrågade grupperna kunde svara. Därför har jag för att kunna få 

en så hög kvalitet som möjligt valt att gå igenom mitt material ett fler tal gånger innan jag 

valde att bestämma de teman som skulle tas upp i analysen. Det är inte helt enkelt att svara på 

om kvalitet inom kvalitativa studier eftersom forskare har olika traditioner och synsätt. ”There 

is no agreed doctrine underlying all qualitative social research. Instead, there are many ’isms’ 

that appear to lie behind qualitative methods” (Silverman, 2001, 38). På svenska skulle 

översättningen kunna vara, det finns ingen gemensam vetenskapsnorm bakom all kvalitativ 

samhällsvetenskaplig forskning. Istället finns det många "ismer' som tycks ligga bakom 

kvalitativa metoder. En vanlig kritik som kvalitativa studier får är för ovetenskapliga eftersom 

de ofta är ett mindre urval som ska studeras. Dessa kritiker menar att kvalitativ studie inte är 

tillräckligt generaliserbart (Trost, 2014. 34). Det urval jag har valt att använda mig av i denna 

studie kan anses vara för litet för att kunna få en uppfattning av hur strömmande medier har 

ändrat den svenska befolkningens medievanor. Jag hävdar inte att de svar och resultat jag har 

fått är en korrekt bild för alla i Sverige.   
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5.0 Resultat och analys: 
 

I detta kapitel presenteras och redovisas det mest intressanta materialet utifrån mina intervjuer 

som jag har genomfört. Resultat och teori kopplas samman för att kunna svara på 

undersökningens frågeställningar, Hur upplevs fragmenteringen bland publiken inom tv-

medier, hur ser de tillfrågade på den digitala utvecklingen inom tv-mediet och vad är det som 

gör att den yngre publiken föredrar strömmande medier istället för det traditionella tv-mediet.  

Denna del i undersökningen är uppdelad i tre delar för att få en tydlig överblick över kapitlet, 

samt för att få det mer strukturerat. De tre delarna är "splittring och gemenskap inom tv-

mediet", "den digitala utvecklingen" och ”fördelarna med strömmande medier”.  

 

5.1 Presentation av intervjupersoner 
Eftersom jag ville undersöka hur intåget och användningen av strömmande medier har 

påverkat vår mediekonsumtion valde jag att dela in mina intervjupersoner i två kategorier, de i 

kategori 1 är personer i åldrarna 18-30 som använder streamingtjänster vilket jag kommer 

referera till den yngre kategorin, kategori 2 består av personer mellan åldrarna 50-70 som inte 

använder sig av streamingtjänster utan det traditionella tv-mediet vilket jag kommer att 

referera till som den äldre kategorin. Båda kategorierna innehåller fem personer var. Det 

ställdes 8 stycken frågor till den yngre kategorin med 4 stycken underfrågor, till den äldre 

kategorin ställdes 6 stycken frågor med 3 underfrågor. Intervjuernas längd varierade, men 

dem varade under 15-20 minuter. Nedan följer en tabell på de totalt tio personerna som 

intervjuades för denna undersökning.    

 

Kategori Namn 

1 Marcus 

1 Anna 

1 Tim 

1 Helin 

1 Adela 

2 Maud 

2 Ulf 

2 Magnus 
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2 Rolf 

2 Mona 

 

Figur 1. Tabell över intervjupersoner.  

5.2 Splittring och gemenskap inom tv-mediet  

 
De tillfrågade svarade alla att de har upplevt en viss fragmentering, uppdelning, upplösning 

eller splittring i deras tv-tittande. Innan de skaffa streamingtjänster var det mer att familjen 

eller ens vänner samlades runt tv:n för att till exempel se Lost klockan åtta på 

onsdagskvällarna. Speciellt under helgerna samlades familjen eller vänner för att titta på tv 

tillsammans. Personerna i den yngre kategorin som var äldre kände mer igen sig med den 

gemensamma tv tittande än de personerna som var yngre inom samma kategori.  Nu när 

personerna har en eller flera olika streamingtjänster kan de se Lost avsnitten alla på än gång 

och när de vill, vilket har lett till en viss fragmentering (splittring) i deras medievanor. Den 

individualisering som fragmentering har lett till och som streamingtjänsterna hjälper till att 

öka är att personerna kan nu se på sin streamingtjänst var de än är via smartphones, läsplattor 

och laptops.  

”När jag var yngre och streamingtjänster som Netflix inte fanns hade jag och ett 

par kompisar Lost kvällar, då vi alla träffades hemma hos en av oss efterskolan för att se på 

Lost avsnittet. Men nu när vi alla har Netflix eller liknande så blir det att man tittar mycket 

mer själv på tv-serier. Liksom om man inte har någon föreläsning under dagen så kan man dra 

igenom ett par avsnitt eller när man kommer hem på kvällen.”      

   – Marcus 

Marcus svar visar att det har blivit en viss fragmentering inom hans tv-tittande. Precis som 

han nämner ovan så brukade han och hans vänner samlas för att se Lost avsnitten 

tillsammans. Däremot nu när han och sina vänner har skaffat en eller flera streamingtjänster 

har det blivit en fragmentering, alltså en splittring bland dem. Dom ser nu vanligtvis tv-serier 

själva istället för tillsammans. De har kontrollen att välja när och var de vill se tv-serien, som 

han själv nämner kan han titta när han inte har skola eller kommer hem på kvällarna. Detta är 

ett tydligt exempel på den fragmentering (splittring) som de nya medierna har lett till, tidigare 

samlades vänner för att se Lost till exempel medans nu när publiken har kontrollen tittar dem 

själva när de kan och har tid. 
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”Visst kan man bli lite nostalgisk när man tänker på hur man samlades med 

familjen eller vänner för att titta på något program eller film på tv. Bor fortfarande hemma hos 

mamma och pappa men det är sällan som vi tittar tillsammans, kan bli att jag ser på sporten på 

Svt med mamma om kvällarna men de är vell de ändå”.  

- Anna 

Detta citat från Anna berättar att det finns en nostalgisk känsla från tiden då hon såg på tv 

ihop med familj eller vänner. Trots att hon bor kvar i sitt barnhem har det blivit en 

fragmentering mellan hon och hennes föräldrar. Hon berättade under intervjun att de till stor 

del berodde på att hon brukar se på serier och film på sin laptop. Detta citat går även att 

koppla till mediekonvergens teorin, datorn och streamingtjänster har gått ihop för att bli 

framtidens tv.  

I och med intåget av olika nya tv-medier har det blivit en viss fragmentering bland publiken, 

att de tittar på sina program och filmer när de själva har tid och inte tillsammans med sina 

vänner, familj eller sambos under en viss specifik tid då tv-bolagen har bestämt att 

programmet eller filmen ska visas. De tillfrågade inom den yngre kategorin verkade inte vara 

något bekymrade över att deras tittande har blivit allt mer individualiserat, ensamt och enskilt.  

Individualiseringen av medieanvändning går bra ihop med fragmentering (Hadenius, Weibull 

och Wadbring, 2011. 410-412) och handlar om att publiken med den nya tekniken kan 

använda streamingtjänster vart de än är så länge de har internetuppkoppling eller laddat ner de 

som personerna vill se i sina plattformar.  Den yngre kategorin talade om denna frihet att se 

vad dem vill när dem, till exempel på flygplanet eller någon liknande situation där de ska resa 

en längre sträcka. Detta går att koppla till vad Simon Roth fann i sin avhandling, han skriver 

att yngre personer som antingen arbetar eller studerar inte alltid har tid att se sina tv-serier, 

program eller filmer när de sänds i det traditionella tv-mediet. Däremot när personerna har en 

ledig dag så kollar de på flera avsnitt eftervarandra vilket streamingjänster erbjuder sina 

kunder (Roth, 2016. 23). Genom detta mönster blir det allt mer vanligt att publiken tittar i 

ensamhet när dem själva har tid.  

 

De tillfrågade personerna i den äldre kategorin gav alla ett svar som var en mix mellan ja och 

nej om de har känt någon slags fragmentering, splittring i deras medievanor kring tittandet på 

det traditionella tv-mediet. Alla tillfrågade svarade att det hade blivit en förändring, en stor 

orsak till detta var att deras barn hade flyttat hemifrån samt att det har blivit nästan en regel att 

varje hushåll har minst en tv.  
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 ”Nej, vet inte om jag och min make har ändrat vårt tv-tittande något nämnvärt. 

Vi ser inte på tv alltid samtidigt under veckorna eller på helgen. Jag brukar kunna sitta och 

titta på kockkampen inne i vardagsrummet medans min man är på övervåningen och tittar på 

någon hockey eller fotbollsmatch. Det var mer tittande tillsammans när våra barn bodde 

hemma och vi brukade se på filmer tillsammans på helgen.  

- Mona 

De tillfrågade inom den äldre kategorin svarade både jag och nej på om de hade märkt en 

fragmentering i deras tv-tittande. Mona berättar att det har blivit en viss fragmentering 

(splittring) i deras hushåll. Tidigare när barnen bodde hemma var det mer att familjen 

samlades runt tv:n. En stor faktor är såklart att streamingtjänster antingen inte hade kommit ut 

på marknaden eller att de inte hade hunnit slå igenom än. Den stora skillnaden hon hade märkt 

var att nu kunde hon och hennes make sitta i varsitt rum och titta på traditionell tv. De visar 

på en fragmentering som inte streamingtjänster har något med att göra.  

”Jag ska erkänna att jag inte hade tänkt i dem banorna innan, men när du frågor 

nu så tittar jag och frugan inte på tv ihop så mycket förutom på helgerna. Jag brukar titta på 

The deadliest catch och Gold rush inne i sovrummet medans hon tittar på något annat inne i 

vardagsrummet.  

- Magnus 

Magnus likt Mona berättar att det har skett en fragmentering i deras hushåll. Tillgången till 

mer än en tv i hushållet har lett till denna mer splittrande tv-tittande. Han tittar på sina tv-

program för sig och hans fru tittar för sig under veckodagarna, under helgenerna berättar han 

att dem tittar mer tillsammans.   

 

De tillfrågade inom den äldre kategorin svarade relativt liknande till de tillfrågade i den yngre 

kategorin att det har skett en fragmentering, splittring inom sitt tv-tittande. Dom tog upp ett 

par olika anledningar till varför dem trodde att det hade skett. Dels tog dem upp att deras barn 

hade flyttat hemifrån, men även att alla de tillfrågade hade minst två tv-apparater i sina hem. 

Det ledde ofta till att de kunde se olika program eller event på varsitt håll i hemmet. En av de 

tillfrågade svarade under intervjun att när hon brukar titta på Bonde söker fru så går hennes 

man till den andra tv:n och ser på hockey eller någon annan sport. Det går inte bara att peka ut 

streamingtjänster som anledningen till att det har blivit en fragmentering, (Hadenius, Weibull, 

Wadbring, 2011. 410-411.) utan även att de flesta hushållen har minst en tv i sitt hem. 

(Myndigheten för press, radio och tv, 2014. 27). 
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Trots att det har skett en fragmentering, splittring i publikens tittande via intåget av 

strömmande medier verkade de tillfrågade inte speciellt bekymrade. Det visade bland den 

yngre kategorin att det har bildats bland vissa av dem smakkulturer, vilket är en grupp 

personer med liknande eller samma medieanvändning och i kontrast till den gemenskap och 

de gemensamma upplevelserna (Edin, 2000. 143). Alltså den gamla nostalgiska känslan som 

jag skrev om innan vilken man hade med familjen inom det traditionella tv mediet har bytts 

till en gemenskap som man har nu med sina vänner som följer samma tv-serier eller har 

samma streamingtjänst som en själv, alltså en smakkultur.  

 

 ”Jag och mina vänner är helt galna i Game of Thrones och har ett konto på HBO 

Nordic tillsammans, så varje måndag när de nya avsnitten släpps samlas vi hemma hos någon 

av oss och tittar på avsnittet tillsammans. Annars ser jag inte på någon serie tillsammans med 

några vänner, inte på det sättet iallafall.” 

- Adela  

Det som Adela berättar här är väldigt intressant, eftersom det går att koppla ihop med vad 

Marcus berättade tidigare. Han och hans vänner hade gått från att titta på Lost ihop till att se 

på Lost själva. Medans Adela och hennes vänner har utvecklat en smakkultur vilket har gjort 

att dem tittar på Game of Thrones tillsammans när avsnitten släpps. Trots att Adela och 

hennes vänner har en fragmentering att de vanligtvis tittar på serier och filmer själva så har 

dem via Game of Thrones gått från en fragmentering till att samlas och se avsnitten ihop. 

Det som Adela berättar går att koppla till smakkulturer men även till vad George Gilder skrev 

om att i framtidens medieutbud kommer att bestå av en buffé med olika nischer och 

specialområden (Gilder, 1994. 66). Adela och hennes vänners smakkultur är Game of Thornes 

samt att HBO Nordic ena nisch kan man säga är att det är den enda tjänsten som har den tv-

serien i sitt bibliotek. Bland den äldre kategorin var det bara Mona som kunde kopplas till 

smakkulturer. 

 ”Vi är ett gäng melodifestivalen fanatiker som brukar varje år samlas hemma 

hos mig för att se finalen”. 

- Mona 

Mona som berättade tidigare att hon har upplevt en fragmentering i hennes och makens 

hushåll. Hon berättar här att även hon och maken med sina vänner har en smakkultur som tar 
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bort lite av fragmenteringen. Dom med sina vänner brukar ses en gång per år för att se 

melodifestivalens final tillsammans.   

Det som både Adela och Mona berättar visar att trots den fragmentering och individualisering 

som har skett i deras hushåll och umgängeskrets så har det skapas och finns kvar 

smakkulturer. De träffar sina vänner och bekanta för att umgås kring ett program även om det 

är inom olika intervaller. Adela och hennes vänner träffas en gång i veckan under en viss 

period medans Mona och sin make träffar sina vänner en gång per år visar det ett motstånd 

mot det ensamma tv- tittandet.  

 

5.3 Den digitala utvecklingen  

De tillfrågade om hur de ser på den digitala utvecklingen var båda kategorierna till störst del 

positiva, även om det ska sägas att den äldre kategorin var positiva så länge den digitala 

utvecklingen inte tog bort helt deras traditionella medier, som tv:n. Det hade mycket med att 

de inte var intresserade på att lära sig hur strömmande medier fungerar samt inte kände något 

behov att byta till det från sin traditionella tv. Den yngre kategorin var däremot bara positiv 

till den digitala utvecklingen och var spända på hur den skulle fortsätta att utvecklas.   

 ”Ah, men jag är oerhört positiv till den så kallade digitala utvecklingen av tv:n. 

Man blir mycket mindre stressad när man kan se på tv-serier eller filmer när man vill istället 

för att behöva anpassa sig efter tablån. Sen ska man säga att kanske det skönaste med 

streaming är att inte behöva se på hundra år lång reklam mitt i filmen.” 

- Tim  

Tim tar upp flera positiva aspekter till den digitala utvecklingen. Genom att inte behöva 

anpassa sitt egna liv efter tv-bolagens bestämda tv-tider har gett honom ett större lugn i sin 

vardag, han känner sig inte lika pressad att behöva tänka en gång extra när han planerar sin 

kväll. Det han tycker är kanske det bästa med strömmad media är att han inte behöva 

genomlida flera och långa reklam pauser var något som de alla tillfrågade inom den yngre 

kategorin tog upp som en positiv del i utvecklingen.   

”Ända gången som jag och mina vänner ser på vanlig tv är när vi ska se något 

live program, alltså typ Idol, Bonde söker fru och sådant. Även om vi kan se de 

på Tv4play om vi skulle missa när de går på tv:n. För nyheter och sådant läser 

och ser man ändå om på olika nyhetshemsidor på telefonen eller datorn hela 

tiden under dagen.”   
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- Anna   

Anna berättar en intressant punkt här tycker jag även om det inte berör direkt 

streamingtjänster men går ihop med den digitala utvecklingen. Hon ser och läser nyheter på 

sin telefon eller dator. Många förknippar kanske den traditionella tv:n med nyhetssändningar 

medans hon använder nya tekniker för sitt egna nyhetsintag. Det hon berättar att hon använder 

den traditionella tv:n till är att se live program så som Idol, vilket är en Tv4 producerat 

program som inte finns på någon streamingtjänst.  

Det var ingen av de tillfrågade av de yngre som valde att titta på strömmande medier när de 

använde kollektivtrafik eller satt i vänterum, även om de tog upp i intervjuerna att det är bra 

funktion. Dels varför de inte använde denna funktion i kollektiv trafiken var för ingen av de 

tillfrågade brukar åka en längre sträcka. De gånger som den yngre kategorin använde 

strömmade medier när de reser eller i vänterums liknande situationer var när dem skulle åka 

en längre resa med till exempel flyg eller tåg. Annars kände de att det inte var någon 

anledning kan börja titta på en tv-serie eller film.   

”Jag brukar aldrig använda mig utav någon streamingtjänst när jag åker buss 

eller sitter i ett vänterum eller liknande. Alltså ända gången jag kan använda någon tjänst är 

om jag flyger och har sparat en film på min läsplatta från typ HBO. Annars så ser jag bara på 

tv:n, skärmen hemma.”  

   - Helin 25 år. 

Detta svar indikerar att trots den val möjlighet som streamingtjänster erbjuder väljer inte alla i 

publiken att använda dess produkt när de befinner sig ute i samhället. Förutom när det gäller 

längre resor, så som flyg. Deras konsumtion gäller endas i deras hem när det inte gäller längre 

resor. Detta visar att trots att de har möjligheten att titta på serier eller filmer vart de vill, så 

väljer dem att inte göra det i offentligheten.  

 

De tillfrågade inom den yngre kategorin var alla positiva till den digitala utvecklingen av tv 

mediet, vilket inte är överraskande. En stor del till att den yngre kategori gruppen gillar 

utvecklingen går att koppla till Jenkins bok mediekonvergens att unga människor söker sig till 

allt mer deltagarvänliga medier där de känner sig mer delaktiga (Jenkins, 2012. 252). I citatet 

ovanför av Tim angående reklam går även att koppla till Jenkins bok spridbar media där han 

tar upp reklam och hur publiken är trött på den, (Jenkins, 2015. 114) precis som Tim nämnde 
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själv. Det var ett tema genom alla intervjuer med den yngre kategorin att en av de största 

fördelarna med strömmande medier var att man slapp reklamen.  

Sara Leckner skriver i sin avhandling att en av de avgörande faktorerna om en ny digital 

produkt blir framgångsrik är de fördelar som produkten kan ge sina användare. Trots att hon 

skriver om traditionella nyhetstidningar kontra digitala nyhetstidningar tycker jag att de går 

att applicera hennes tankar på traditionella tv-mediet kontra strömmande medier. Dessa 

fördelar är bekvämlighet, tillgång och användarvänlighet. Både det traditionella tv-mediet och 

strömmande medier har dessa fördelar men de sist nämnda har även den yngre kategorins 

tittar vanor, när och hur dem konsumerar sitt tv-tittande (Leckner, 2007. 62). 

”Kan inte säga att jag har något som helst intresse kring eller av utvecklingen 

kring tv:n. Så länge jag kan titta på det jag vill är jag nöjd. Allt de nya med 

internet och det är kul för mina barn och barnbarn men jag bryr mig som sagt 

inte alls om det. Förstår inte hetsen med att ha allting ute på internet.” 

- Ulf   

Det som Ulf berättar här går tydligt att koppla ihop med det som tas upp i generationers 

medieanvändning, att ny teknik inte alltid är naturligt för en äldre generation (Andersson, 

Wadbring, 2010. 101). Han visar inget intresse att lära sig och använda streamingtjänster, han 

förstår däremot att hans barn och barnbarn tycker att utvecklingen är spännande och 

intressant, vilket även de går ihop med vad Andersson och Wadbring skriver om naturlig 

teknik för olika generationer.  

”Har aldrig riktigt känt behovet att skaffa så kallade streamingtjänster, tycker 

den ”vanliga” tv:n fungerar bra. Visst är det lite knepigt ibland att komma ihåg när visa 

program visas och så, men är vell inte hela världen om man skulle råka missa ett avsnitt av 

antikrundan eller så”. 

Det som Maud säger går även att koppla till en generationsfråga, att hon inte är speciellt 

intresserad av ny teknik som inte skiljer sig avsevärt emot vad hon redan har. Hon verkar 

resonera, att digitalismen inte get något som det gamla traditionella tv-mediet inte kan ge 

henne.  

Den äldre kategorin tillfrågade visade inget större intresse till den digitala utvecklingen. De 

var nöjda över hur tv-bolagen bestämde när programmen skulle sändas och kände inget behov 

över att ha ”kontrollen” själva. De tyckte att kontrollen som inspelning till deras digitalbox 

var kontroll nog, de visade inget större intresse att behöva bestämma själva när programmen 
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skulle sändas. Den äldre kategorin tycker helt enkelt att dagens strömmande medier inte 

erbjuder något som det gamla traditionella tv-mediet inte kan ge dem.  Trots att de inte kände 

själv någon direkt positiv inställning själva till utvecklingen förstod de att den yngre 

generationen tycker att utvecklingen är positiv och intressant. Det går att koppla till boken På 

väg mot medievärlden 2020 där författarna tar upp de äldre generationerna finner inte de nya 

medierna så som streamingtjänster naturliga eftersom de är uppväxta med den traditionella tv 

mediet (Andersson, Wadbring, 2010. 99). 

 

Ett fler tal av de tillfrågade inom den yngre kategorin nämnde att de brukar titta på ett par 

avsnitt eller en början på en film på deras läsplattor i sängen för att lättare kunna somna, både 

när det var i sitt egna hem eller någon annan stans. Det intressanta här var att de tillfrågades 

medievanor inte hade förändrats drastiskt eller nämnvärt. Det ska nämnas att de tillfrågade 

inte brukar åka långa sträckor med buss eller tåg utan bara flyg.  

”Jag brukar aldrig använda mig utav någon streamingtjänst när jag åker buss 

eller sitter i ett vänterum eller liknande. Alltså ända gången jag kan använda någon tjänst är 

om jag flyger och har sparat en film på min läsplatta från typ HBO. Annars så ser jag bara på 

tv:n, skärmen hemma.”  

   - Helin 

Detta svar indikerar att trots den val möjlighet som streamingtjänster och digitala 

utvecklingen erbjuder väljer inte alla i publiken att använda dess produkt när de befinner sig 

ute i samhället. Förutom när det gäller längre resor, så som flyg. Deras konsumtion gäller 

endas i deras hem när det inte gäller längre resor. Detta visar att trots att de har möjligheten att 

titta på serier eller filmer vart de vill, så väljer dem att inte göra det i offentligheten.  

”Spelar ingen egentligen roll om jag är hemma i Umeå, utomlands eller kommer 

hem från krogen. Jag drar alltid igång något avsnitt på min Ipad när jag ligger i sängen för att 

kunna somna lättare.”  

- Adela  

Det Adela berättar här tycker jag passar bra in på denna del om den digitala utvecklingen. 

Hon berättar hur utvecklingen har gjort det lättare för henne att somna. Tidigare kan det ha 

varit svårare för henne att somna när hon gick och lade sig utan att ha något att se på.  

 

 



   

   

27 
 

5.4 Fördelarna med strömmande medier? 
 

Svaren som jag fick in av de tillfrågade i den yngre kategorin visade att ha kontroll över sitt 

tittande var väldigt viktig. Även om Netflix som är den största aktören av strömmande medier 

varit aktiv inom den branschen sedan 2007 (Rågsjö Thorell. 2015.) lät de på det tillfrågade att 

de inte skulle kunna tänka sig återgå till en vardag där tv-bolagen hade kontrollen istället för 

dem. Kontrollen som strömmande medier erbjuder sin publik är något som publiken har 

längtat efter enligt Jenkins. 

” Many other viewers wants to skip the advertising, view shows on their own 

schedules, watch video on their preferred platform, and/or avoid policies of legal streaming 

TV sites they find frustrating. These pirates are not taking content because they refuse to pay 

for it, (especially since they could watch them for free when its aired.) they are seeking to 

change the condition under which they view it.” 

   (Jenkins, 2015. S. 114). 

En översättning av citatet kan vara, de flesta av publiken vill inte behöva se reklamen mellan 

tv-program eller filmer. Det är reklamen som får många ur publiken att börja med att ladda 

ner tv-programmen eller filmerna på illegal väg. Dom gör inte de för att de inte vill betala för 

produkten utan för att få se de dem vill under sina egna villkor. 

Det är alltså väldigt viktigt för dagens publik att kunna bestämma när och vad de vill se på 

samt att inte behöva titta på en massa reklam. Precis som George Gilder skrev redan 1994 att 

de traditionella tv mediets ”en-för-alla” meny framstå som medeltidstänk till framtidens, alltså 

dagens medieutbud som han beskrev som en ”festmåltid av nischer och specialområden” 

(Gilder, 1944. 66). En av de tillfrågade inom den yngre kategorin menade genom att ha 

kontrollen kände han sig mindre stressad i sin vardag att han inte behövde komma ihåg någon 

speciell tid och dag då en tv-serie gick som han ville se. Jenkins talar även om hur 

mediekonvergensen har hjälpt företagen att skapa konsumentlojalitet inom den digitala 

utvecklingen (Jenkins, 2012 252). Genom att strömmande medier kan hjälpa konsumenterna 

att känna mindre stress i sin vardag samt att dem har kontrollen över sitt tittande har företagen 

fått en konsumentlojalitet. Även om det inte går att säga att det är ett specifikt företag utan att 

själva produkten har fått en stor pool av lojala kunder.   

De tillfrågade som tillhör den äldre kategorin vilket inte har eller använder någon 

streamingtjänst antydde inget behov över att behöva ha ”kontrollen” över sitt tv-tittande. Det 

går att tänka sig att eftersom de har vant sig genom hela deras liv har tv-bolagen haft 



   

   

28 
 

kontrollen över vad som ska visas och när att de helt enkelt inte känner något behov av att 

själva ha den kontrollen. Eftersom dem är uppväxta under en tid då varken internet eller 

datorn fanns så är dessa nya tekniker inget naturligt för dem, det som är naturligt för den äldre 

kategorin är den traditionella tv mediet. (Andersson och Wadbring, 2010. 99.) Vissa inom 

denna kategori menade att de kände att de hade kontroll till en vis del genom att kunna spela 

in program som visades på tv:n på deras digitalbox. Via den kunde de se programmet när de 

ville samt spola över reklamen.  

”Nej jag saknar inte tiden innan streaming när det bara fanns” vanlig” tv. Tyckte 

alltid att det var jobbigt och komma ihåg vilken dag och tid som programmen gick på, 

blandade alltid ihop det.  

- Helin 

Helin säger här att gå tillbaka till tiden innan streamingtjänster inte är aktuellt. Hon tar upp 

exempel som visar på den frihet som det nya mediet tillför. Hon behöver inte längre tänka på 

vilken dag och tid som hennes tv-serier visas på. Detta går att applicera på det Tim berättade 

om den minskade stressen som han upplever genom att använda strömmande medier, vilket 

jag skrev om på föregående kapitel.   

”Varför skulle jag sakna tiden innan streaming? Vet inte hur många avsnitt och 

filmer jag missade för jag drog ut med polarna eller spelade tv-spel. Och när jag hade missat 

ett avsnitt så var de ännu mer omöjligt att hitta när kanalen skulle sända reprisen och komma 

ihåg att se det då!”.  

- Marcus 

Alla av det tillfrågade i den yngre kategorin tog upp detta exempel att innan 

streamingtjänsterna fanns tillgängliga så var det väldigt lätt att glömma bort eller inte ha tid 

att se när programmet eller filmen visades. Tim hade ett citat i avsnittet om ”synen kring den 

digitala utvecklingen” om att han kände mindre stress för han inte behövde tänka på 

sändnings tider vilket kan tänkas att även Marcus känner efter han har berättat att han hade 

det svårt med komma ihåg sändnings tider.  

Mareike Jenners tar upp i sin analys att Netflix har viktiga tekniska aspekter, men det 

viktigaste är deras marknadsföring och se deras kunders behov och att bli förstådda, genom att 

alltid vara tillgängliga. Genom att allid vara tillgängliga med hela sitt bibliotek har Netflix 

gått flera steg framåt i utvecklingen gemfört med det traditionella tv-mediet. Det som Helin 

och Marcus berättar går att applicera på det Jenner fann i sin undersökning att Netflix i hans 
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fall ser publikens behov och alltid vara tillgängliga. Dem både återberättar att det var jobbigt 

att komma ihåg tiderna som de program eller filmer som dem ville se gick. Marcus tar upp att 

han missade ofta tiderna, men att streamingtjänster som Netflix alltid är tillgängliga och sett 

sin kundbas behov har han valt att använda sig nästan exklusivt med streamingtjänster istället 

för det traditionella tv-mediet (Jenner, 2014. 23-24) 
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6.0 Slutdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur strömmande medier har ändrat våra 

medievanor. Samt hur konsumtionen av tv-medier ser annorlunda ut mellan de som har 

streamingtjänster och de som inte har det utan använder sig av traditionell tv. 

Frågeställningarna som jag har utgått ifrån är: 

Hur ser de tillfrågade på den digitala utvecklingen inom tv-mediet? 

Hur upplevs fragmenteringen bland publiken inom tv-medier?  

Vad är det som gör att den yngre publiken föredrar strömmande medier istället för det 

traditionella tv-mediet? 

De viktigaste resultaten jag fann i min studie var även de resultat som jag inte trodde skulle 

komma fram, att det inte fanns en stor skillnad på fragmenteringen, splittring kring personer 

som använder sig av streamingtjänster gemfört med de personer som använder det 

traditionella tv-mediet. Strömmande medier gav mer lugn och minskade stressen i de 

tillfrågades vardag, samt de tillfrågade hade trots den fragmentering som finns funnit 

smakkulturer som gick emot fragmenteringen.  

När jag började denna studie var min egen uppfattning att fragmenteringen skulle präglas av 

de personer som använder strömmande medier och inte de som använder det traditionella tv-

mediet. Men genom det material jag fick fram i min studie så visade det sig att skillnaden 

mellan de två olika tv-medierna var ganska jämn. De tillfrågade inom den yngre kategorin 

nämnde alla att till största del såg dem på tv-serier och filmer själva. Mycket av detta berodde 

på att genom strömmande medier och att dem hade en egen skärm kunde de se på vad de ville 

när de ville. Innan eller efter föreläsningar, efter jobbet, det spelade ingen roll när de kunde 

konsumera tv-medier, friheten som ges av strömmande medier gjorde att de tittade oftast 

själva.  

Den äldre kategorin nämnde alla att det hade blivit mer fragmentering, splittring i deras 

hushåll dels efter att barnen hade flyttat ut, det hade jag tänkt skulle vara fallet. Det som 

överraskade mig var att alla tillfrågade tog upp att genom deras hushåll hade fler än en tv så 

ledde de till en fragmentering. En av personerna tog upp som exempel att när hon brukade se 

Kockkampen brukade hennes man sitta på övervåningen för att se på sport. Fick liknande svar 

från alla inom den äldre kategorin att genom dem hade flera tv-apparater i hemmet kunde de 

titta samtidigt på varsin tv. Detta var ett resultat som överraskade mig stort, men efter jag 
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tittade på statistik från Radio och Tv (Myndigheten för press, radio och tv, 2014. 27) visade 

det sig att alla svenska hushåll har minst en tv. 

Det visade sig i resultaten att smakkulturer fanns som en motpol mot fragmenteringen, 

splittringen hos de båda kategorierna. Hos den yngre kategorin var det två personer som 

brukar samlas med sina vänner för att se de senaste avsnitten från Game of Thrones 

tillsammans. Detta är en tydlig återspegling till när familjer och vänner brukade samlas för att 

se någon tv-serie ihop. I övrigt när det kom till att samlas för att se något på tv:n tillsammans 

så gällde det sport, men denna studie har sitt fokus på program och filmer och inte live 

underhållning. Inom den äldre kategorin var det mer vanligt att dem två i hushållet såg på tv 

ihop, men när det kom till att titta med vänner var det en person som berättade att hon och sin 

make brukade tillsammans med vänner se melodifestivalfinalen ihop. Dessa två exempel visar 

på hur smakkulturer inom en tid av fragmentering och splittring att smakkulturer existerar 

bland publiken, om det kommer bli vanligare med smakkulturer som dessa får framtiden 

utvisa. Jag kan ändas se genom mina resultat att det finns smakkulturer bland delar av 

publiken.    

Det andra överraskande resultatet som jag fick fram var att de tillfrågade inom den yngre 

kategorin kände ett större lugn och mindre stress i sin vardag efter dem började använda 

strömmande medier. Det ska sägas att eftersom detta var ett resultat jag inte var förberedd på 

så kunde jag inte ställa frågor till den äldre kategorin för att se hur de upplevde stress från att 

tv-bolagen bestämmer när programmen och filmerna ska visas. Men det är väldigt intressant 

att höra från alla de tillfrågade inom den yngre kategorin upplevde att strömmande medier har 

gett dem mindre stress i sin vardag. De tillfrågade svarade att genom att dem hade” 

kontrollen” över sin tv-tablå kunde släppa en del av stressen eftersom dem kunde se sina 

serier och filmer när det passade dem själva.  

Genom materialet jag fick in via intervjuerna kunde jag se hur personer från olika 

generationer såg på teknik, både äldre och ny teknik. De tillfrågade inom den yngre kategorin 

var alla positiva och såg fram emot den kommande utvecklingen. Ingen saknade den mer 

kontrollerande tv-tablå som de traditionella tv mediet erbjuder. Dels för som jag skrev innan 

kände personerna sig mer stressade av den kontrollerade tv-tablån. Men två stora fördelar de 

ansåg att streamingtjänster erbjuder är ingen reklam, vilket dem och säkert alla i Sverige är 

trötta på, men även att via Facebook kan publiken tipsa varandra om populära filmer och 
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serier. Tipsen på tjänsterna från Facebook hjälpte de tillfrågade när de har svårt med att välja 

vad de ska se.       

Den äldre kategorin var mer passiva till den digitala utvecklingen kring visuella medier, 

antagligen beror den inställningen på att dem tillhör en äldre generation och är uppväxta med 

det traditionella tv mediet och där av inte känner något större behov att byta till 

streamingtjänster. De förstod att de yngre generationerna kände en spänning och exaltering 

kring utvecklingen som hela tiden sker. Men för deras personliga del var de inte speciellt 

intresserade av utvecklingen. De var nöjda med hur det traditionella tv-mediet fungerar. Som 

jag nämnde i tidigare i (förgående kapitel) analysen tyckte dem att den nya tekniken inte gav 

dem något som det traditionella tv mediet inte kan ge dem. Det går att förstå deras inställning 

till utvecklingen eftersom de inte är uppväxta med dagens teknik som den yngre kategorin är. 

Det faller inte dem lika naturligt att vara ute på internet och använda nya visuella medier. De 

känner sig mer trygga i det som de har växt upp med, det vill säga den traditionella tv mediet 

(Andersson, Wadbring, 2010. 99). Vidare finns det statistik som visar på att äldre generationer 

har under sin livstid växt upp med mer ”seriösa” program och föredrar detta istället för 

underhållning. De största streamingtjänsternas bibliotek består till största del av underhållning 

vilket kan vara en orsak att den äldre kategorin väljer de medium som de har uppväxta med 

(Andersson, Wadbring, 2010. 101). 

Vad säger dessa resultat om våra medievanor? De yngre generationerna vill ha mer kontroll 

och deltagarvänliga tv-medier där dem känner sig delaktiga. De vill inte sitta på den 

metaofriska avbytarbänken och låta tv-bolagen styra över dem helt och hållet. De vill kunna 

bestämma vissa delar i sitt tv-tittande själv. Fragmenteringen, splittringen i våra medievanor 

har ökat, speciellt bland det yngre där det var vanligare att sitta ensam framför skärmen, även 

om det fanns små tecken på gemensamt tittande.  

För den äldre kategorin var behovet att ha kontrollen över sändnings tider och datum inte alls 

lika viktiga. De visade inget större motstånd att sitta på metaforiska avbytarbänken och låta 

tv-bolagen styra. Fragmenteringen fanns utbredd inom deras kategori, där det var vanligt att 

dem såg på sina program på egen skärm under en vis tid av kvällen, för att senare se på tv 

tillsammans. Även om statistik och siffror passar bättre till kvantitativa studier (Widerberg, 

2002. 15) så var det 1 av 5 inom den äldre kategorin som hade en grupp personer som de 

tittande på något tillsammans med.            
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7.0 Vidare forskning 
 

I detta avslutande kapitel kommer jag ge förslag på vidare forskning kring strömmande 

medier, traditionell tv och våra ändra medievanor.  

Det jag uppmärksammade under intervjuerna var att fragmenteringen (splittring) inom det 

traditionella tv mediet var större än jag hade trott. Vidare forskning för att se om 

fragmenteringen ökar och blir lika hög som inom strömmande medier skulle vara intressant 

att läsa och forska kring. I sådant fall skulle det kanske passa bättre med en kvantitativ studie 

istället för en kvalitativ studie för att kunna få fram mer statistik och siffror.  Det skulle även 

vara intressant med studier kring hur smakkulturer fortsätter att växa i en tid präglad av 

fragmentering inom visuell media.  

Det som jag skulle finna mest intressant att läsa vidare forskning kring är hur 

streamingtjänster kan ge mindre stress till redan stressade personer. Att streamingtjänster 

kunde ha den effekten på publiken hade jag inte förväntat mig eller läst något om sedan 

tidigare vilket gör det mer intressant att kunna få läsa vidare forskning kring. Inom det ämnet 

kan man forska kring stress skillnader mellan personer som använder streamingtjänster och de 

personer som använder det traditionella tv mediet.   
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